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Geachte	lezer,
Beste	carnavalsvriend,
Toen	 de	Halloweenstorm	was	 gaan	 liggen,	
brak	voor	de	duizenden	actieve	carnavalisten	
het	ultieme	moment	aan	om	carnaval	2010	
met	veel	tromgeroffel	en	trompetgeschal	te	
openen.
Menig	 dorpsplein	 of	 zaal	 werden	 op															
11	 november	 ingenomen	 om	 het	 gewone	
publiek	te	laten	aanvoelen	dat	de	druk	in	de	
bloedvaten	 van	 de	 carnavalisten	 het	 juiste	
peil	had	bereikt.	Na	een	passieve	periode	van	
pakweg	zeven	à	acht	maanden	verschenen	
de	pluimen,	de	uniformen	en	de	eretekens,	
...	weer	in	het	straatbeeld.		
Het	 is	 trouwens	 duidelijk	 te	 merken	 in	
onze	 activiteitenkalender	 dat	 het	 aantal	
verenigingen	die	 carnaval	 op	11	november	
officieel voor geopend verklaren, jaar na jaar 
toeneemt.	Wat	 in	 het	 verleden	 eerder	 een	
Limburgse	 traditie	was,	krijgt	nu	ook	vaste	
voet	 in	 andere	 provincies.	 Onze	 federatie	
juicht	dit	uiteraard	toe	omdat	we	er	rotsvast	
van	 overtuigd	 zijn	 dat	 zulke	 evenementen	
een	erg	positieve	weerklank	uitstralen	op	het	
brede	publiek.	
Persoonlijk	heb	ik	al	meerdere	malen	kunnen	
waarnemen	dat	zelfs	de	mensen	die	carnaval	
van	op	afstand	ondergaan,	zeer	goed	weten	
dat	11	november	niet	alleen	de	dag	is	waarop	
we	onze	dierbare	overleden	strijdmakkers	uit	
de	 twee	 Wereldoorlogen	 herdenken,	 maar	
dat	het	tevens	de	dag	is		waarop	het	nieuwe	
carnavalseizoen	van	start	gaat.		
We	 zijn	 dus	 met	 zijn	 allen	 goed	 bezig	
en	 	 ik	hoop	van	ganser	harte	dat	we	deze	
boodschap	kunnen	blijven	uitdragen.	
We	 zitten	 immers	 op	 dit	 moment	 in	 een	
vrij	 	 opmerkelijke	 situatie.	 Het	 volstaat	
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de	 ledenlijst	 van	 FEN-Vlaanderen	 te	
consulteren	 en	 je	 zal	 kunnen	 vaststellen	
dat	 er	 voortdurend	 nieuwe	 verenigingen	
aansluiten.	Momenteel	tellen	we	reeds	meer	
leden	 dan	 vorig	 jaar	 op	 hetzelfde	moment	
en	dit	terwijl	we	aan	de	andere	kant	tal	van	
gevestigde	 verenigingen	 zien	 verdwijnen.	
Verenigingen	 of	 groeperingen	 met	 een	 vrij	
lange	en	opmerkelijke	staat	van	dienst.
Waarom?	In	de	meeste	gevallen	gaat	het	om	
verenigingen	die	meer	dan	10,	20,	25,	...	jaar	
actief	zijn	in	het	carnaval	en	er	niet	meer	in	
slagen	om	jonge	krachten	aan	te	trekken	om	
de	fakkel	over	te	nemen.	Het	is	eveneens	een	
feit	dat	heel	wat	van	deze			verenigingen	hun	
lange	staat	van	dienst	te	danken	hebben	aan	
de	inzet	van	een	of	twee	stuwende	krachten.	
Wanneer	deze	pionnen	om	de	een	of	andere	
reden	wegvallen	 en	 er	 geen	opvolging	 	 is,		
dan	 kan	 het	 daaropvolgend	 scenario	 vaak	
zonder	veel	fantasie	voorspeld	worden.				
Ook	relatief	jonge	verenigingen	zien	we	ofwel	
na	enkele	jaren	van	het	toneel	verdwijnen,	
of	ze	worden	ingevolge	interne	onenigheden	
opgesplitst	in	een	of	meerdere	groeperingen,	
om	er	tenslotte	helemaal	het	bijltje	bij	neer	
te	leggen.
Een	 fenomeen	 dat	 allicht	 te	 maken	 heeft	
met	 de	 mentaliteit	 binnen	 onze	 huidige	
samenleving.	 De	 mensen	 zijn	 mondiger	
geworden,	 komen	 sneller	 op	 voor	 hun	
rechten,	 zijn	 minder	 verdraagzaam	
geworden,	 betonen	 minder	 respect	 voor	
bestaande	waarden,	...	.	
Moeten	we	dit	allemaal	vanuit	een	negatieve	
hoek	bekijken?	Nee	toch,	er	zitten	ook	veel	
positieve	 kanten	 aan	 onze	 hedendaagse	
maatschappij,	maar	een	 zaak	 is	 zeker:	het	
verenigingsleven	 in	 ‘t	 algemeen	 heeft	 er	
zwaar	onder	te	lijden.	
Maar	goed,	we	kunnen	er	nog	pagina‘s	over	
uitweiden,	het	 zal	allemaal	niet	veel	 zoden	
aan	de	dijk	brengen.	
Enkele	maanden	geleden	werd	Jan	Peumans,	
de	man	die	de	stuwende	kracht	was	in	het	
dossier waarbij carnaval officieel erkend werd 
als	immaterieel	cultureel	erfgoed,	aangesteld	
tot	voorzitter	van	het	Vlaams	Parlement.
Ondertussen	 heeft	 Europa	 ook	 zijn	 eerste	

president.	En	wel	een	Belg,	om	niet	te	zeggen	
een	Vlaming.	Herman	Van	Rompuy	zal	in	de	
nieuwe	geschiedenisboeken	(of	zullen	het	in	
de	toekomst	nog	enkel	digitale	pagina’s	zijn)	
vermeld	 staan	 als	 de	 eerste	 permanente	
voorzitter	van	de	Europese	Raad,	of	zeg	maar,	
de	 President	 van	 Europa.	 	 Maar	 ook	 Karel	
De	Gucht	neemt	als	Europees	Commissaris	
voor	Handel	een	zeer	belangrijke	plaats	 in.	
Daar mogen we met zijn allen terecht fier 
op	zijn,	want	om	uitgekozen	te	worden	voor	
dergelijke	 topfuncties	 moet	 je	 over	 vele	
troeven	beschikken.	
Wij	wensen	deze	drie	belangrijke	personen	
alvast	veel	succes	toe.	
Onze	goede	vriend	en	ex-collega	uit	het	FEN-
bestuur,	Ray	Verpoorten,	had	minder	geluk.	
Begin	oktober	overleed	hij	totaal	onverwacht.	
Verder	in	deze	editie	denken	we	even	terug	
aan	deze	toch	vrij	goed	gekende	persoon.	
Inmiddels	 liggen	 de	 eindejaarsfestiviteiten	
in	het	verschiet	om	daarna	weer	met	volle	
kracht	de	carnavalsdrukte	in	te	duiken.
Als	 federatie	 hebben	 wij	 momenteel	 reeds	
drie	geslaagde	evenementen	achter	de	rug.	
De	 Artiestenavond,	 het	 Feestbanket	 en	 de	
Try-Out	van	BOL.
Als	 laatste	 FEN-evenement	 staat	 het	 Feest	
der	 Goedgemutsten	 te	 Tongeren	 op	 het	
programma.	 We	 beschikken	 niet	 over	 een	
kristallen	 bol,	maar	 uit	 de	 signalen	 die	we	
langs	alle	kanten	opvangen,	durven	we	nu	
reeds afleiden dat in Vlaanderen een massa 
carnavalisten	 klaar	 staan	 om	 dit	 unieke	
feest	mee	te	beleven.	Een	feest	waar	alleen	
“goedgemutste”	mensen	met	een	positieve	
kijk	 op	 het	 leven	 welkom	 zijn,	 om	 in	 een	
sfeer	 van	 vriendschap	 en	 samenhorigheid	
het	 fonkelnieuwe	 jaar	 carnavalesk	 in	 te	
zetten.
Wij	 wensen	 de	 inrichtende	 vereniging,	 de	
Ridders	van	Heco	uit	Tongeren,	en	ze	hebben	
al	 ettelijke	 maanden	 voorbereidend	 werk	
achter	de	rug,	bijzonder	veel	succes	toe.				
Om	af	te	ronden	wens	ik	elkeen	ook	nog	een	
voorspoedig	en	gelukkig	2010.		
Jef	Langenaeken
Voorzitter	FEN-Vlaanderen
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in memorium

Ray Verpoorten, voormalig bestuurslid van  
FEN-Vlaanderen, plots overleden.
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Begin oktober bereikte ons vanuit 
Tenerife op de Canarische Eilanden 
het bericht dat Ray Verpoorten aldaar 
plots in het bijzijn van zijn levensgezellin 
Danielle overleden was. Het gebeurde 
op zijn uitverkoren vakantie-eiland. 
Nu was hij er om er met volle teugen te 
genieten van een weldoende najaarszon. 
Zonder op een waardige wijze afscheid 
te kunnen nemen, zeeg hij  onverwacht 
in mekaar. Enige tijd later stierf Ray 
ondanks alle medische hulp. 
Niemand had het zien aankomen of 
durven vermoeden. Honderden mensen, 
vrienden en kennissen konden hun 
oren nauwelijks geloven en werden bij 
het horen van het droevige nieuws met 
verstomming geslagen. De verbazing 
was ontzettend groot. 
Binnen FEN-Vlaanderen was onze 
dierbare vriend Ray gedurende exact 
dertig jaar actief als ondervoorzitter en 
public-relationsverantwoordelijke. In 
de maand mei laatstleden besloot hij 
evenwel zijn mandaat als bestuurslid 
niet meer te verlengen voor een nieuwe 
periode van vier jaar om, zoals hij het 
zelf op dat moment uitdrukte, de fakkel 
door te geven aan de jongere generatie.  

Gedurende de dertig voorbije jaren 
heeft hij op velerlei wijzen zijn stempel 
kunnen drukken op het leven en 
welzijn van onze federatie. Duizenden 
uren van zijn vrije tijd heeft hij er aan 
opgeofferd. 
Als medestichter en actief lid van het 
carnaval in Leopoldsburg wist hij 
perfect op welke wijze carnaval diende 
gevierd te worden. De echte aloude 
carnavalstradities waren heilig voor 
hem. Meer nog, binnen zijn uitgebreide 
kring van zakelijke relaties was hij een 
gedreven verdediger van onze Vlaamse 
carnavalsvieringen.
Vele mensen die niet de minste band 
hadden met carnaval, behorend tot 
om het even welke sociale klasse uit 
onze samenleving, heeft hij meermaals 
getracht ervan te overtuigen dat 
carnavalisten meer waren dan een 
bende dronkaards. Carnavalisten 
verdienden volgens Ray meer respect en 
hij liet dan ook geen enkele gelegenheid 
voorbij gaan om dit duidelijk te 
benadrukken en te verdedigen.
Binnen het “kaamp” (= Leopoldsburg), 
zoals hij dat zo lyrisch uitdrukte, was 
Ray een graag geziene  en populaire 
figuur. Voornamelijk gekend als de 
juwelier uit de Stationsstraat die het 
leven steeds goedgemutst doorkruiste 
en continue actief was binnen het 
verenigingsleven.
Het zou niemand verbazen mocht 
Ray in de geschiedschrijving van 
Leopoldsburg ooit omschreven worden 
als een echte volksfiguur. Iedereen 
kende hem: van jong tot oud, van om 
het even welke rang of stand. 
Maar ook tot ver buiten de grenzen van 
Leopoldsburg was hij gekend om zijn 
vrolijke levenswijze en vriendelijkheid. 
Tijdens de ontelbare verplaatsingen 
die hij als ambassadeur van onze 
federatie zowel in binnen- als in 

buitenland volbracht, wist hij een zeer 
grote kring van vrienden te vergaren. 
Zelf met volle teugen van het leven 
genieten en anderen de gelegenheid 
bieden zich te vermaken was zijn 
voornaamste levensmotto. Twee 
uitzonderlijke levenskwaliteiten, die 
slechts weinigen in zich dragen.   
Wie ooit de gelegenheid had, om tussen 
pot en pint een conversatie aan te gaan 
met Ray, vergat hem nooit meer, meer 
nog, je was het zoveelste deel van zijn 
onmeetbare vriendenkring geworden. 
Velen zullen zijn schalkse glimlach en 
vriendelijke omgang in de toekomst 
moeten missen. 
Iedereen die hem van nabij of in zijn 
dagelijkse omgang heeft gekend, zal 
vandaag nog meer dan in het verleden 
beseffen dat we ingevolge het overlijden 
van Ray een toffe collega en vriend 
verliezen. Iemand die staalharde 
vriendschapsbanden kon smeden 
maar ook de eigenschap in zich droeg 
om daar waar nodig te zalven en de 
scherven te lijmen.
We zijn er van overtuigd dat deze en 
zo veel andere vrolijke herinneringen 
er borg zullen voor staan dat Ray in 
het hart van duizenden mensen een 
speciale plaats zal krijgen. Hij heeft 
immers op deze aardse wereld een 
onuitwisbaar spoor van vriendschap 
achtergelaten! 
Binnen onze federatie werd 
ondertussen reeds beslist om Ray 
postuum de titel van eresenator toe te 
kennen. 
Wij zijn hem bijzonder dankbaar 
voor alles wat hij presteerde in dienst 
van FEN-Vlaanderen en voor de  
ontelbare uren die we allen samen met 
hem op een onvergetelijke wijze hebben 
mogen doorbrengen
Beste Ray, vaarwel en rust in vrede.
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Een leven lang bezig met de bouw van 
carnavalswagens

Het druist misschien een beetje in tegen de filosofie die wij al jaren verdedigen en promoten, namelijk om carnavalsgroepen 
er toe aan te sporen hun eigen wagens te bouwen, maar anderzijds is het evenmin zinvol om naast de realiteit te kijken. 
Leo en Mia-Niks-Zinken (ja mensen, zo is de naam) bouwen immers reeds gans hun leven carnavalswagens. Inmiddels 
hebben ze reeds enkele jaartjes hun pensioengerechtigde leeftijd bereikt maar zijn ze er niettemin in geslaagd om niet 
alleen hun passie maar ook hun kennis over te dragen op het nageslacht. Een merkwaardig verhaal van twee mensen met 
echt carnavalsbloed in de aderen. Hun hobby groeide uit tot een bedrijf waar carnavalswagens gebouwd worden. 
Het	begon	allemaal	midden		de	vijftiger	jaren	 in	een	boerenschuur.	In	de	maand	november	werd	met	een	aantal	buurtbewoners	een	

carnavalswagen	 gebouwd.	 De	 nodige	
kratten	 bier	 stonden	 er	 bovendien	 borg	
voor	dat	de	oude	schuur	plots	de	centrale	
ontmoetingsplaats	 voor	alle	dorpsgenoten	
werd.	 Ook	 de	 jongeren,	 zowel	 jongens	
als	 meisjes,	 voelden	 zich	 meteen	
aangetrokken	 door	 deze	 activiteit.	 In	 die	
tijd	 kon	 de	 jeugd	 lang	 niet	 van	 dezelfde	
ontspanningsmogelijkheden	genieten	zoals	
vandaag.	
Kortom,	de	oude	schuur	was	niet	alleen	een	
bouwplaats	voor	de	nieuwe	wagen	maar	was	
in	een	dergelijk	kleine	dorpsgemeenschap	
een	 cultureel	 centrum	 “avant	 la	 lettre”.	
Er viel flink wat plezier te beleven, en ja, 
verliefde	 koppeltjes	 zagen	 er	 de	 ideale	
uitvalsbasis	 in	om	elkaar	meermaals	in	de	
week	“te	ontmoeten”,	zoals	dat	heet	…	
Het	is	een	feit	dat	de	carnavalswagens	die	
destijds	gebouwd	werden	niet	vergelijkbaar	
zijn	met	hetgeen	we	heden	ten	dage	te	zien	
krijgen	in	onze	optochten.	Zo	trokken	onze	
pioniers	destijds	samen	met	boer	Janssen,	
de	eigenaar	van	de	schuur,	met	de	tractor	
en	 een	 aanhangwagen	 het	 plaatselijke	
bos	in	om	er	dennenbomen	te	kappen	en	
bosgroen	te	verzamelen.	Ondertussen	had	
men	 op	 een	 andere	 wagen	 kippengaas	
gespannen	en	was	het	de	bedoeling	dat	al	

het	groen	dat	 in	het	bos	verzameld	werd,	
op	het	kippengaas	bevestigd	werd.
Het	 groepje	 meewerkende	 dames	 had	
intussen	 binnenshuis	 rozen	 uit	 het	
bekende	 crèpepapier	 gesneden	 en	 in	
elkaar	 gevlochten,	 om	 ze	 daarna	 in	 het	
dennengroen	vast	te	maken.	Dit	was	vaak	
voor	 de	 jongens	 het	 plezantste	 van	 de	
bouw,	omdat	de	meisjes	de	rozenstengels	
aan	de	buitenkant	door	het	groen	staken	en	
de	 jongens	aan	de	binnenkant	het	 ijzeren	
draadje	moesten	vastmaken.	Op	die	wijze	
ontstond	 er	 een	 close	 oogcontact	 tussen	
het	meisje	en	de	jongen,	waaruit	vaak	de	
welbekende	“kriebels”	ontstonden,	hetgeen	
dan	 later	 resulteerde	 in	 koppeltjes	 die	
samen	carnaval	gingen	vieren.
En	zo	ging	het	jaar	na	jaar,	tot	er	zich	plots	
een	spijtig	ongeval	voordeed.	Boer	Janssen	
was	 immers	 weer	 eens	 een	 keertje,	 net	
voor	carnaval,	met	zijn	tractor	naar	het	bos	
getrokken	 maar	 hij	 verongelukte	 doordat	
zijn	 tractor	 kantelde	 en	 hijzelf	 er	 onder	
terecht	kwam.
Tijdens	 de	 daaropvolgende	 jaren	 werd	
er	 niet	 meer	 gedacht	 aan	 het	 bouwen	
van	 een	 wagen	 en	 werd	 er	 zelfs	 geen	
carnaval	 meer	 gevierd	 binnen	 de	 kleine	
dorpsgemeenschap.	 Niettemin	 bleef	 bij	
Leo	en	Mia	de	carnavalsmicrobe	haar	werk	
doen.	Mensen	die	met	een	dergelijk	 virus	
doordrongen	 zijn,	 laat	 ons	 maar	 zeggen	
de	 echte	 carnavallisten,	 zijn	 niet	 zo	 snel	
van	hun	stuk	te	brengen.	Het	vervolg	van	
het	verhaal	 kan	 je	natuurlijk	al	 raden.	De	
wintermaanden	 braken	 opnieuw	 aan	 en	
Leo	 trok	 met	 al	 zijn	 creativiteit	 de	 kleine	
werkplaats	 in	om	met	het	 lasapparaat,	de	
ijzerdraad	 en	 het	 kippengaas	 de	 eerste	
figuurtjes op de wereld te zetten. Vervolgens 
stond	 Mia	 in	 voor	 de	 verdere	 afwerking,	
namelijk	 door	 met	 papier-maché	 (een	
mengsel	 van	 behangpapier	 en	 papierlijm)	
de mooie figuurtjes verder vorm te geven. 
Eens de figuurtjes klaar en voldoende 
opgedroogd	waren,	brak	het	moment	aan	
om	 met	 het	 schilderwerk	 te	 beginnen.	
Ondertussen	 hadden	 tal	 van	 jongeren	
opnieuw	 de	 weg	 naar	 de	 werkplaats	 van	
Leo	en	Mia	gevonden	en	groeide	opnieuw	

de	gezellige	sfeer	van	weleer.	Aan	sfeer	was	
er	inderdaad	geen	gebrek,	zeker	wanneer	de	
ouderen	de	wagen	aan	het	schilderen	waren	
en	de	jongeren	in	het	geniep	van	onder	de	
wagen	de	schoenen	van	de	ouderen	zaten	
te	verven.	Kwajongensstreken	die	er	af	en	
toe	wel	voor	zorgden	dat	sommige	ouderen	
wanneer	ze	thuis	kwamen	met	beschilderde	
schoenen	van	vrouwlief	weleens	het	verwijt	
kregen	dat	er	meer	gespeeld	dan	gewerkt	
werd.			
Naarmate	 de	 dag	 naderde	 waarop	 met	
de	 wagen	 de	 straat	 opgetrokken	 werd,	
hoopte	 men	 vanzelfsprekend	 vurig	 dat	 de	
regenbuien	achterwege	zouden	blijven.	Het	
systeem	 met	 papier-maché	 dat	 destijds	
gebruikt	 werd,	 was	 immers	 hoegenaamd	
niet bestand tegen regen. Als de figuurtjes 
doornat	 werden,	 gingen	 zij	 stuk	 en	 was	
al	 het	 werk	 helaas	 een	 maat	 voor	 niets	
geweest.
Nadat	de	wagens	jarenlang	gemaakt	werden	
met	papier-maché,	 schakelde	men	op	een	
zeker	 moment	 over	 op	 het	 	 systeem	 met	
polyestervezel	 en	 hars.	 Deze	 materialen	
waren	 een	 stuk	 duurder	 maar	 ze	 gingen	
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Leo en Mia Niks-Zinken

Zoon Leon en kleinzoon Rav
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aan	de	andere	kant	ook	heel	wat	 jaartjes	
mee.	Hierdoor	konden	de	wagens	eens	het	
seizoen	voorbij	was	doorverkocht	worden.		
Een	nadeel	daarvan	was	zeker	het	feit	dat	
men	 bepaalde	 wagens	 geregeld	 opnieuw	
tegen	 kwam	 in	 de	 verschillende	 stoeten.	
Iets	 wat	 voorheen	 hoegenaamd	 niet	 het	
geval	was.
Daarentegen	zorgde	het	doorverkopen	van	
wagens	ervoor	dat	er	ook	geld	in	het	laatje	
kwam.	 Dit	 was	 meer	 dan	 welgekomen,	
vermits	 de	 materialen	 waarmee	 de	
wagens	gebouwd	werden	ook	jaar	na	jaar	
duurder	 werden.	 En	 zo	 ontstond	 er	 in	 de	
loop	 der	 jaren	 een	 soort	 van	 handel	 in	
carnavalswagens.
De	vloot	van	carnavalswagens	nam	alsmaar	
uitbreiding,	doordat	verenigingen	van	heinde	
en	ver	opdaagden	om	een	carnavalswagen	
te	kopen	of	te	huren.	Verenigingen	vonden	
immers	 hoe	 langer	 hoe	 minder	 mensen	
om	 een	 wagen	 te	 bouwen,	 zonder	 dan	
nog	 te	spreken	over	het	probleem	van	de	
stalling	van	carnavalswagens.	Velen	hebben	
immers	 reeds	 lang	 ervaren	 dat	 het	 niet	
meer	zo	eenvoudig	 is	om	nog	ergens	een	
carnavalswagen	voor	een	jaar	te	stallen.
Het	 duo	 Leo	 en	 Mia	 hebben	 deze	
problematiek	 van	 bouwen	 en	 stalling	 zien	
aankomen	en	zijn	niet	bij	de	pakken	blijven	

zitten.	Ze	hebben	dus	zwaar	geïnvesteerd	in	
de	bouw	van	twee	enorme	loodsen	met	een	totale	
oppervlakte	van	zowat	4.000	m2.		Daarnaast	
beschikken	 zij	 over	 een	 zogenaamde	
productiehal	 waar	 het	 ganse	 jaar	 door	
wagens en figuren gebouwd worden.
Ondertussen	heeft	zoon	Leon	en	zelfs	diens	
zoon	Rav	de	microbe	te	pakken	en	zullen	zij	
naar	 de	 toekomst	 toe	 borg	moeten	 staan	

voor	de	verder	uitbouw	van	deze	zaak.	

De	redactie
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Buutte-onderwijs Limburg rondde af met een 
erg geslaagde carnavaleske zondagnamiddag.

Buutte-onderwijs Limburg, beter gekend onder de naam BOL, rondde het academiejaar 2009 af met een bij-
zonder geslaagde carnavaleske namiddag. Onze FEN-commissarissen en tevens de verantwoordelijken voor 
de ganse organisatie rond BOL, met name Hubert Maessen en Kristof Slangen, bijgestaan door duivel-doet-
al en lesgever bij BOL, Roger Schepers, zijn er nogmaals in geslaagd het aanwezige publiek een schitterende 
zondagnamiddag aan te bieden. De plaats van afspraak was traditiegetrouw het Gemeenschapscentrum Ten 
Takel te Zonhoven.  
Zelfs diegenen die nog niet helemaal bekomen waren van de zaterdagavondescapades, en dus eigenlijk in 
gelijkaardige situaties op een dergelijk tijdstip, eerder een of andere zachte sofa opzoeken om een uiltje te 
vangen, waren stipt om 14u11 present om toch maar niets van het spektakel te moeten missen.				

Vakkennis is meer dan een laag je schmink ...Ki
nd

er
ca

rn
av

als
ho

ws
 en

 se
nio

re
ns

ho
ws

Géén reiskosten 
voor alle

Vlaamse provincies

Clown Rocky

www.clownrocky.be
03/250 12 80 - 0475/48 23 52

Een	bomvolle	zaal,	een	bijzonder	geslaagde	
Try-Out	 voor	 onze	 afgestudeerde	 tonpra-
ters	 van	 het	 academiejaar	 2009,	 en	 toch	
voelden	 de	 verantwoordelijken	 voor	 deze	
organisatie	zich	eigenlijk	niet	gelukkig.	
Ja	beste	lezer,	alles	lijkt	wel	op	een	vat	vol	
tegenstellingen.	Het	aanwezige	publiek	dat	
zich	 rot	 amuseerde	 tijdens	 deze	 	 onver-
getelijke	namiddag	terwijl	de	organisatoren	
er	toch	een	beetje	ongelukkig	bij	liepen.	
U	zal	zich	wellicht	meteen	de	vraag	stellen,	
waarom?	Dit	vergt	uiteraard	een	beetje	uit-
leg	en	we	gaan	u	deze	ook	niet	onthouden.	
We	keren	even	 terug	naar	de	 tijd	dat	het	
buutte-onderwijs	na	enige	jaren	een	nieuwe	
impuls	kreeg	vanuit	FEN-Limburg.	In	1989	
werd	inderdaad	het	 initiatief	genomen	om		
binnen	de	schoot	van	onze	federatie,	meer	
bepaald	 in	de	provincie	Limburg,	opnieuw	
met	een	opleiding	voor	tonpaters	van	start	
te	gaan.	
Het	 begon	 allemaal	 op	 een	 eerder	 be-
scheiden	 wijze	 in	 Maasmechelen.	 Doch	
vrij	snel	groeide	BOL	uit	tot	een	waardevol	
instrument	 om	 mensen	 die	 interesse	 be-
toonden	voor	deze	edele	carnavalskunst	de	
gelegenheid	te	bieden	zich	te	bekwamen	in	
het	vak	van	buuttereedner.	
Gedurende	15	 jaar	hebben	30	kandidaten	
deze	 opleiding	 gevolgd	 en	 in	 de	 meeste	
gevallen	ook	met	succes	weten	af	 te	ron-
den.	Zowel	heren	als	dames	en	ook	enkele		
jeugdige	deelnemers,	waarbij	we	zeker	Ine	
Verheyen	als	“de”	revelatie	mogen	bestem-
pelen.	Het	was	zowat	een	komen	en	gaan.
Terwijl	de	meesten	na	3	à	4	jaar	opleiding		
afstudeerden	 werd	 het	 vaste	 contingent	
jaarlijks	 opnieuw	 aangevuld	 met	 nieuwe	

Blaaskapel “Neet sjoén mer hel”

geïnteresseerden.	Op	een	bepaald	moment	
was	de	 toestroom	van	nieuwe	kandidaten	
dermate	groot	geworden	dat	zelfs	gedacht	
werd	 om	 de	 leerlingen	 te	 verdelen	 over	
twee	klassen.	
Zo	ver	 is	het	evenwel	nooit	gekomen	om-
dat	 het	 organisatorisch	 allemaal	 vrij	 com-
plex	 lag,	maar	vandaag	beste	 lezer,	zitten	
we	 precies	 met	 het	 omgekeerde	 verhaal.	
Het	 voorbije	 academiejaar	 namen	 slechts	
drie	 leerlingen	deel	aan	de	opleiding.	Een	
derdejaarsleerling,	 een	 vierdejaarsleer-
ling	en	een	elfdejaarsleerling.	Deze	laatste	
heeft	jammer	genoeg	niet	het	minste	talent	
doch	blijft	koppig	doorzetten	tot	hij	het	vak	
onder	de	knie	heeft.	Van	karakter	gespro-
ken,	en	dat	 verdient	 respect	 van	de	BOL-
directie,	die	hem	ieder	jaar	een	“wild	card”	
bezorgde.	
Of	met	andere	woorden,	tijdens	de	voorbije	
opleidingssessie	was	er	geen	enkele	nieuwe	
kandidaat	en	op	het	huidig	ogenblik	ziet	het	
er	in	feite,	voor	wat	de	toekomst	betreft,	niet	
al	 te	hoopgevend	uit.	Het	 is	 uiteraard	nog	
te	vroeg	om	aan	een	rampscenario	te	den-
ken,	maar	het	is	begrijpelijk	dat	onze	ver-
antwoordelijken,	Roger,	Hubert	 en	Kristof,	
die	er	toch	bijzonder	veel	energie	in	steken,	
zich	zorgen	beginnen	te	maken.
Op	 welke	 wijze	 we	 het	 tij	 kunnen	 doen	
keren	blijft	voor	ons	allen	een	open	vraag.	
Alles	draait	immers	om	mensen	die	van	na-
ture	uit	geboeid	zijn	voor	dit	“vak”	en	die	
tevens	 bereid	 zijn	 om	 een	 stuk	 van	 hun	

vrije	tijd	in	te	leveren	voor	een	opleiding	bij	
BOL.	In	totaal	spreken	we	van	tien	wekelijkse	
lesavonden	 die	 van	 start	 gaan	 tegen	 het	
einde	van	de	maand	augustus	en	afgerond	
worden	einde	november.
We	 zouden	 een	 breedschalige	 promo-
tiecampagne	kunnen	voeren	met	de	steun	
van	 de	 voltallige	 lokale	 pers.	 Misschien	
gaat	er	bij	vele	carnavalisten	na	het	lezen	
van	dit	artikeltje	of	een	bijdrage	uit	de	pers	
toch	 een	 vlammetje	 oplichten,	 en	 bieden	
er	zich	binnen	afzienbare	tijd	nieuwe	kan-
didaten	aan.
Het	is	een	stille	hoop	die	we	met	zijn	allen	
koesteren	want	het	zou	bijzonder	jammer	
zijn,	om	niet	te	zeggen	dramatisch,	dat	niet	
alleen	BOL	haar	opdracht	zou	moeten	sta-
ken,	maar	dat	de	natuurlijke	aangroei	van	
nieuwe	lokale	tonpraters	zou	stilvallen.
We	durven	nauwelijks	te	denken	aan	een	
dergelijk	 scenario!	 Daarom	 zullen	 we	 er	
met	 zijn	 allen	 onze	 schouders	 moeten	
onderzetten,	net	zoals	de	organisatoren	en	
de	deelnemers	aan	de	Try-Out	de	handen	
als	 hechte	 vrienden	 in	 mekaar	 geslagen	
hebben	 om	 de	 jongste	 editie	 de	 nodige	
glans	en	inhoud	te	geven.	
Het	was	aangrijpend	en	terzeldertijd	hart-
verwarmend	als	 je	 zag	hoe	deze	mensen	
met	vereende	krachten	alles	uit	de	kast	ge-
haald	hebben	om	er	toch	een	schitterende		
feestnamiddag	van	te	maken.	
Het	ligt	voor	de	hand	dat	elkeen	zich	vra-
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gen	stelt	bij	de	terugloop	van	het	aantal	kan-
didaten.	Aan	het	systeem	en	de	kwaliteit	van	
de	opleiding	noch	aan	de	onderlinge	sfeer	
die	er	heerst		binnen	de	opleiding,	kan	het	
in	geen	enkel	geval	liggen.	
We	hebben	niet	de	gewoonte	om	onze	kop	
in	het	zand	te	steken	terwijl	we	goed	aan-
voelen	dat	er	twee	factoren	zijn	die	een	belang-
rijke	rol	spelen	 in	deze	neerwaartse	 spiraal.	
Niet	 zelden	 hebben	 we	 van	 de	 afgestu-
deerden	moeten	 aanhoren	 dat	 ze	 nauwe-
lijks	gevraagd	worden	om	op	te	treden	op	
festiviteiten	 of	 zittingen,	 hetgeen	 hen	 on-
getwijfeld	wat	moedeloos	maakt	en	de	in-
teresse	doet	afnemen.		
Anderzijds	worden	wij	 in	onze	huidige	sa-
menleving	 overspoeld	 met	 een	 enorm	
breed	scala	aan	ontspanningsfaciliteiten.	Er	
is	haast	geen	plaatsje	meer	vrij	in	onze	vrije	
tijd	en,	daar	kunnen	we	evenmin	omheen,	
een	opleiding	als	deze	vraagt	toch	wel	wat	
inzet	en	motivatie.
Sorry	dat	mijn	inleiding	een	beetje	uitgelo-
pen	is,	maar	in	een	situatie	als	deze	die	we	
op	dit	moment	meemaken,	zijn	we	moreel	
verplicht	om	iedereen	een	beetje	wakker	te	
schudden	en	de	krachten	te	bundelen.	
Wij	blijven	in	ieder	geval	met	een	positieve	
blik	in	de	toekomst	kijken	en	de	stille	hoop	
koesteren	 dat	 alles	weer	 in	 zijn	 plooi	 valt	
zoals	weleer.
Tijd	dus	om	een	beetje	verslag	uit	te	bren-
gen	over	de	jongste	Try-Out	te	Zonhoven.
Omstreeks	 14u11	 opende	 de	 blaaskapel	
“Net	 sjoén	 mer	 hel”	 uit	 Molenbeersel	 het	
feestgebeuren	 met	 een	 daverende	 opmars	
voor	de	bestuursleden	van	FEN-Vlaanderen.	
Presentator	 Roger	 Schepers	 verwelkomde	
het	talrijk	opgekomen	publiek	en	beloofde	
er	 een	 schitterende	 namiddag	 van	 te	
maken.
De	 zaal	 zat	 inderdaad	 eivol	 en	 het	 was					
duidelijk	dat	het	publiek	er	klaar	voor	was	
om	de	eerste	kandidaat	te	verwelkomen	in	
de	praatton.
Het	was	Rik	Cuypers	die	de	spits	mocht	af-
bijten.	Makkelijk	 is	dat	nooit	maar	Rik	die	
zich	ditmaal	 in	het	typetje	van	“Jonny	van	
aars-schot”	had	verdiept,	slaagde	er	meteen	
in	 het	 publiek	 te	 boeien	 met	 zijn	 verhaal	

van	het	jongetje	dat	op	school	gepest	werd	
omwille	van	zijn	nogal	vrouwelijke	kantjes.	
Ietsje	 teveel	 vrouwelijke	 hormonen	 in	 de	
body	en	ja	dan	ken	je	meteen	het	resultaat	
en	het	uiterlijk	gedragspatroon.	Zwevende	
handjes	en	lieve	woordjes.	
Al	bij	al	geniet	Rik	van	een	gelukkig	leven	
met	zijn	 liefste	Franske,	zeker	wanneer	ze	
samen	 met	 hun	 rose	 homobiel	 de	 wereld	
intrekken.
Rik	had	het	allemaal	prima	ingeoefend.	Sa-
mengevat	mogen	we	stellen	dat	Rik	het	als	
derdejaarsleerling	 voortreffelijk	 deed.	 Het	
was	trouwens	duidelijk	te	merken	aan	het	
applaus	van	het	publiek.	Alvast	een	goede	
opwarmer	voor	deze	15de	Try-Out.	
Er	 werd	 uiteraard	 ook	 voor	 afwisseling	
gezorgd	en	bijgevolg	was	het	de	beurt	aan	
de	 dansmariekes	 van	 De	 Gaaplepels	 uit			
Molenbeersel	 voor	 enkele	 sierlijke	 dans-
pasjes.	
Ondertussen	 had	 Bart	 Missotten	 uit												
Molenbeerssel	zich	opgewarmd	om	zijn	ver-
haal	te	doen	in	de	praatton.

Duidelijk	 inspelend	 op	 een	 actueel	 thema	
koos	Bart	voor	het	typetje	van	“Jef	den	Dop-
per”.	Werklozen	hebben	ook	wel	eens	dro-
men	aldus	Bart,	maar	een	van	zijn	naarste	
ervaringen	op	dat	vlak	tijdens	zijn	40-jarige	
carriière	als	dopper	was	toch		de	keer	dat	hij	
gedroomd	had	dat	hij	‘s	anderdaags	moest	
gaan	werken.	
Hij	wist	ons	tevens	te	vertellen	dat	hij	meer-
dere	keren	werd	opgeroepen	door	de	RVA	
om	 zich	 aan	 te	 bieden	 bij	 een	 of	 andere	
werkgever.	
Helaas	 speelde	 zijn	 uitermate	 hoge	 inteli-
gentie	hem	telkens	parten	en	geraakte	hij	
nooit	 aan	 een	 vaste	 job.	 Zelfs	 een	 bijko-
mende	 cursus	 bij	 de	 VDAB	 (Vaders	 Doen	
Alles	 Beter)	 bracht	 hoegenaamd	 geen	
oplossing	voor	zijn	probleem.	
Als	gezonde	man	ging	hij	uiteraard	ook	op	
zoek	 naar	 vrouwelijk	 schoon	 en	 hij	 	 vond	
dat	geluk	in	de	persoon	van	zijn	niet	nader	
omschreven	Bertha.		De	echte	reden	waar-
om	 hij	 een	 huwelijkspartner	 had	 gezocht	
wist	 hij	 ons	 op	 het	 einde	 van	 zijn	 betoog	

uit	de	doeken	te	doen.	Als	lid	van	de	Raad	
van	Elf	 is	het	 immers	zeer	 interessant	om	

een	vaste	partner	te	hebben	als	chauffeur	
tijdens	de	weekends.	
Met	 een	 goed	 verhaal	 doorspekt	 met	 de	
nodige	humor	wist	ook	hij	de	aandacht	van	
het	 publiek	 constant	 warm	 te	 houden	 en	
keerde	hij	tevreden	terug	naar	de	kleedka-
mers.
Inderdaad,	want	daar	stond	Rudi	Smets	uit	
As	 reeds	zijn	zenuwen	te	verbijten	 in	een	
Tirolerpakje.
Het	was	hem	aan	te	zien	dat	hij	er	duidelijk	
zin	 in	had	om	zijn	wedervaren	tijdens	zijn	
wintervakantie	in	“Triool”.	
Ditmaal	vertolkte	hij	het	verhaal	van	“Miel	
op		wintersport”.	Gedurende	vele	jaren	was	
hij	 er	 met	 de	 trein	 naartoe	 gereisd	 doch	
bij	 zijn	 laatste	 trip	 had	 hij	 gekozen	 voor	
een	vliegtuigreis.	De	allereerste	keer	maar	

meteen	 ook	 de	 allerlaatste!.	 Niet	 te	 doen	
volgens	Miel	want	het	ziet	er	zwart	van	de	
sneeuw	op	de	landingsbaan.	
De	 reden	 waarom	 hij	 al	 sinds	 jaren	 zijn	
wintervakantie	 doorbrengt	 in	 “Triool”	
gaat	 terug	naar	de	 tijd	dat	we	overspoeld	
werden met pikante filmpjes uit dat erotisch 
paradijs	waar	rondborstige	vrouwen	blijkbaar	
op	de	komst	van	viriele	mannen	“lagen”	 te	
wachten.
Uit	zijn	verhaal	kunnen	we	ook	opmaken	dat	het	
skiën	op	zich	hem	slechts	matig	boeit	maar	dat	
de	après-ski,	je	weet	wel,	bij	Anton	Aus	Tirol,	Rik Cuypers

Dansmariekes “CV De Gaaplepels”

Rudi Smets

verslag

Bart Missotten
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zijn	grootste	aandacht	weet	te	trekken	en	
dat	hij	geen	kans	zal	laten	voorbijgaan	om	
na	het	ledigen	van	menig	straf	brouwsel	de	
benen	los	te	gooien.	Tot	daar	het	gesmaak-
te	optreden	van	Rudi.	
Na een flinke portie applaus van het tevre-
den	publiek	mocht	hij	op	de	tonen	van	een	
stampende	 afmars	 de	 kleedkamers	 gaan	
opzoeken.			
Ja,	en	wat	we	dan	op	het	podium	kregen	
had	 niemand	 verwacht,	 namelijk	 Hubert	
Maessen	(Bèr	voor	de	vrienden	en	kennis-
sen)	die	zijn	sjerp	als	verantwoordelijke	van	
BOL	had	afgelegd	om	zijn	verhaal	als	met-
ser	te	komen	doen.	Gedurende	de	voorbije	
jaren	 heeft	 hij	 als	 een	 passioneel	 buutte-
liefhebber	honderden	avonden	aan	de	zijde	
van	Roger	Schepers	de	opleidingscurssusen	
meegemaakt.	
Dat	bij	zo	iemand	op	zeker	moment	ook	de	
vonk	overslaat	om	in	de	praatton	te	stap-
pen	 zal	 niemand	 verbazen,	 zeker	 niet	 als	
je	Bèr	kent.

In	het	dagelijks	leven	is	onze	tonprater	zelf-
standig	bouwondernemer	en	weet	hij	dus	
precies	wat	er	zich	in	dit	wereldje	afspeelt.
Straffe	gasten	die	mannen	uit	de	bouw.	Je	
kent	ze	wel,	allemaal	stoere	binken	die	niet	
alleen	handig	 zijn	met	 truweel	en	mortel,	
maar	stevig	kunnen	uitpakken	als	er	pinten	
moeten	gedronken	worden.
“Bèr	de	metselèr”	vindt	het	wel	bijzonder	
jammer	dat	de	bouwvakkers	niet	meer	op	
de voorbij paraderende dames mogen flui-
ten	maar	wat	hem	als	zelfstandige	onder-
nemer	nog	meer	dwars	zit,	is	dat	hij	geen	
zaken	 voor	 de	 kerk	 mag	 bouwen.	 Daar	
“bouwen	ze	met	de	bisschop”	aldus	Bèr.	
Als	jonge	knaap	is	hij	op	de	onderste	sport	
van	de	ladder	begonnen	maar	ondertussen	
staat	hij	wel	op	de	bovenste	stelling.
Hoe	dan	ook	“Bèr	doet	het	gèr	zelfs	in	alle	
wind	en	wèr”	en	zo	sluit	onze,	 ja	moeten	
we	 het	 nu	 “eerstjaarsleerling”	 of	 “profes-
sional”	noemen	zijn	eerste	tonrede	af.	
Alleszins	 een	 erg	 geslaagd	 optreden	 voor	
iemand	 die	 nooit	 eerder	 in	 een	 praatton	
stond.	 Nog	 een	 daverende	 afmars	 voor	
onze	 debutant,	 waarna	 Roger	 Schepers	
een	pauze	 inlaste	om	alle	 aanwezigen	de	

gelegeheid	te	bieden	even	stoom	af	te	 la-
ten.	
Na	de	pauze	was	het	de	beurt	aan	Hubert	
Maessen	om	Roger	Schepers	aan	te	kondi-
gen	voor	zijn	optreden	in	de	praatton.	Elke	
doorwinterde	 carnavalist	 weet	 echter	 dat	
wanneer	deze	knaap	in	de	ton	verschijnt	je	
een echte “profi” aan het woord krijgt.
Niet	 voor	 niets	 hebben	 we	 hem	 jaren	
geleden	bij	BOL	kunnen	binnenhalen	om	de	
opleidinsgcurssussen	te	verzorgen.
Normaal	gezien	zal	je	hem	ter	gelegenheid	
van	een	Try-Out	nooit	 in	de	praatton	zien	
verschijnen.
Deze	 keer	 heeft	 hij	 echter	 een	 uitzonder-
ing	gemaakt	om	net	zoals	Bèr	Maessen	de	

schouders	te	zetten	onder	de	huidige	edi-
tie.	Door	een	tekort	aan	leerlingen	hadden	
beiden	imers	beslist	om	samen	met	de	drie	
leerlingen	te	zorgen	voor	een	goed	gevuld	
programma.	En	dat	verdient	een	pluim!
We	 weten	 allemaal	 dat	 ook	 de	 landbouw	
geteisterd	 wordt	 door	 de	 crisis.	 De	 melk	
en	de	patatten	zijn	te	goedkoop	terwijl	het	
zaaigoed	 en	 de	 meststoffen	 haast	 on-
betaalbaar	zijn	geworden.

Ook	boer	Roger	heeft	met	dit	fenomeen	af	
te	rekenen.	Trouwens	zo	stelt	hij;	een	boer	
die	niet	klaagt	is	geen	goeie	boer.
‘s	Morgens	met	de	tractor	naar	het	veld	en	
‘s	avonds	met	de	Mercedes	naar	de	bank,	
dat	behoort	tot	dagelijkse	scenario’s	op	de	
boerderij.		
Helaas	kon	boer	Roger	niet	lang	in	de	praat-
ton	verblijven.	Aan	het	permanent	gerochel	
dat	hij	produceerde	was	duidelijk	te	merken	
dat	hij	minstens	het	slachtoffer	was	van	een	
zware	bronchitis,	maar	echte	boeren	blijven	
ook	dan	verder	wroeten.		
Om	 de	 lachspieren	 van	 het	 publiek	 een	
beetje	tot	rust	te	laten	komen	kwamen	De	
Kezelzekskes	uit	Rotem	op	het	podium	om	
enkele	ludieke	zangnummers	ten	tonele	te	
brengen.	Uitgedost	in	carnavaleske	pakken	
en	met	carnavaleske	muziek	bezorgden	zij	
de	toeschouwers	een	geslaagd	tussenspel.
Na	het	optreden	van	deze	zanggroep	werd	
het	podium	vrijgemaakt	voor	Erik	Verheyen,	
eveneens	uit	Rotem	en	reeds	voor	de	elfe	
maal	present	op	de	Try-Out.	Zodra	Erik	zich	
in	de	ton	begeeft	mag	je	zeker	van	zijn	dat	
binnen	de	kortste	keren	het	publiek	aan	zijn	
lippen	hangt.	
Met	een	ervaring	van	elf	jaar	tonpraten	bij	

Hubert Maessen

Roger Schepers

Zanggroep De Kezelzekskes

BOL	op	zijn	palmares	-	we	zouden	hem	best	
de	 senior-tonprater	 van	 BOL	 kunnen	 noe-
men	 -	en	 je	beschikt	 	daarboven	ook	nog	
over	het	grote	talent	van	tonprater	dan	zijn	
alle	ingredienten	aanwezig	om	sterk	uit	de	
hoek	te	komen.
We	hebben	Erik	de	voorbije	elf	jaren	diverse		
typetjes	zien	vertolken.	Telkens	met	sterke	
verhalen	 waarin	 zijn	 vrouw	 “mien	 vrow”	
nooit	ontbrak.	
Ook	 deze	 keer	 niet	 tijdens	 zijn	 buut	 “De	
Pechvogel”	 zette	 hij	 “mien	 vrow”	 menige	
keer	 in	 the	 picture.	Het	 begon	 al	 toen	hij	
zijn	 vrouw	 voor	 het	 eerst	 leerde	 kennen	
op	het	 “ajtwieverbal”.	Toen	hij	haar	 ‘s	an-
derdaags	vroeg	om	toch	maar	het	masker	
af	te	zetten	wist	ze	hem	te	vertellen	dat	ze	
geen	 masker	 droeg.	 Van	 pech	 gesproken,	
maar	misschien	ook	 een	beetje	 te	 goeder	
trouw.
Onlangs	vertelde	hij	zijn	buurman	nog	dat	

Erik Verheyen
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zijn	vrouw	reeds	drie	weken	niet	meer	te-
gen	 hem	 praatte,	 waarop	 deze	 hem	 ant-
woorde	 “Wees	blij	 dat	 je	 een	 vrouw	hebt	
die	zo	lang	kan	zwijgen”.		
Erik	werd	na	 zijn	optreden	nog	gehuldigd	
voor	zijn	elfde	jaar	bij	BOL,	om	vervolgens	
het	podium	vrij	te	maken	voor	het	speciale	

Gilbert Petit

Een aandachtig luisterende jury
(vlnr. Jan Steultjens, Andre Bloemen, Leo Schepers, Gerard Colson, Jos Verboven 

gastoptreden	van	Gilbert	Petit	uit	Ulestraten	
(Nederlands-Limburg).		
Dat	deze	man	reeds	tweemaal	de	titel	van	
buuttekampioen	 van	 Nederlands-Limburg	
op	zijn	palmares	wist	te	schrijven	zal	geen	
enkele	aanwezige	verwonderd	hebben.	
Een	 eenvoudige,	 spitsvondige,	 humoreske	
en	 uitstekend	 opgevoerde	 tonrede	 die	 ie-
dereen	kon	begeesteren.

Naar	wij	mochten	vernemen	haalt	Gilbert	
de	 inspiratie	 voor	 zijn	 tonredes	 uit	 het	
dagelijkse	 leven.	 “Een	 maatschappelijk	
verschijnsel	 houdt	 mensen	 bezig.	 Roept	
vragen	op.	Vragen	en	spanningen.	Ik	vind	
het	 uitermate	 boeiend	 daarin	 te	 spitten,	
dus	 kies	 ik	 dáár	 ook	 mijn	 onderwerpen”	
aldus	Gilbert,	en	hij	voegt	er	nog	aan	toe					
“Ook	al	gaat	het	‘maar’	om	een	buut,	het	
moet	wel	iets	om	het	lijf	hebben.”
Zijn	optreden	was	in	ieder	geval	een	mooie	
apotheose	voor	deze	bijzonder	geslaagde		
Try-Out	ook.	
Elkeen	die	er	op	zijn	manier	aan	meegewerkt	
heeft mag terecht fier zijn en we durven 
alleen	maar	hopen	dat,	ondanks	de	eerder	

sombere	 vooruitzichten,	 iedereen	 de	 han-
den	in	mekaar	zal	slaan	om	dit	unieke	erf-
goed	uit	de	Limburgse	carnavalswereld	niet	
verloren	te	laten	gaan.	
Alle	 verenigingen	 of	 personen	 die	 op	 de	
een	of	andere	wijze	betrokken	zijn	bij	het	
Limburgs	 carnavalgebeuren	 dragen	 in	
deze	 een	 ontzettend	 belangrijke	 verant-
woordelijkheid.	
De	 BOL-directie	 rekent	 er	 alvast	 op	 om	
in	 de	 maand	 augustus	 met	 een	 nieuwe	
lichting	 kandidaat-tonpraters	 van	 start	 te	
kunnen	gaan.
Dus	met	zijn	allen	er	tegenaan!
De	redactie
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JATienen heeft de wind in de zeilen en wil 
zich profileren in de bonte carnavalswereld

Op 11 november gaf de nieuwe carnavalsvereniging JATienen een persvoorstelling. In 2007 gingen ze van 
start. Ondertussen wisten ze reeds een vast plaatsje te bemachtigen tussen alle andere verenigingen in de 
bonte wereld van carnavalisten. Er liggen voldoende plannen in de kast voor de toekomst maar zij gaan er 
vanuit dat alles zijn tijd moet hebben en dat er zeker niet overhaast tewerk mag gegaan worden.    

In	 2007	 nam	 JATienen	 voor	 een	 eerste	
maal	deel	aan	de	carnavalsstoet	in	Tienen,	
en	 dit	 onder	 de	 impuls	 van	Hans-Werner	
en	Johnny	HION.	Twee	personen	met	een	
zwaar	Duits	carnavalsverleden	en	hierdoor	
openminded	voor	het	carnavaleske.

Om	 te	 beginnen	 met	 de	 bedoeling	 om	
enerzijds	 ietwat	 reclame	 te	 maken	 voor	
hun	 spaghettiavond	 en	 anderzijds	 als	
een	 “andere	 ludieke”	 activiteit	 voor	 hun	
leden.	 De	 boog	 mag	 immers	 niet	 altijd	
gespannen	 staan	 want	 ze	 zorgen	 voor		
“veilig	vervoer”.	Hun	naam	JATienen	komt	
trouwens	 van	 de	 basisvereniging	 “Jeugd	
tegen	Auto-ongevallen”	maar	tegelijkertijd	
willen	 zij	 het	 carnaval	 in	 Tienen	 op	 een	
positieve	wijze	promoten	onder	de	slogan	
“Ja”-Tienen.

Feit	 is	 dat	 de	 leden	 de	 eerste	 deelname	
aan	de	optocht	 in	2007	 	een	aangenaam	
“tijdverdrijf”	 vonden.	 Daarom	 werd	
besloten	 om	 in	 2008	 opnieuw	 van	 de	
partij	 te	 zijn.	 Maar	 net	 zoals	 het	 jaar	
voordien	 mochten	 zij	 enkel	 meegaan	 in	
de	 reclamestoet	 en	 zagen	 zij	 de	 andere	
groepen	 mooi	 gekostumeerd	 deelnemen	
met	ludieke	praalwagens.	Dit	bracht	hen	op	
de	idee		om	hun	losse	groep	carnavallisten	
te	verenigen	 in	een	echte	carnavalsgroep	
onder	 de	 vleugels	 van	 JATienen	 vzw.	
Het	 is	 vanuit	 die	 optiek	 dat	 de	 Carnaval	
Club	JATienen,	kortweg	CC	JATienen,	het	
levenslicht	zag.

Als	 echte	 JATienenaars	 werd	 een	 plan	
opgesteld	 volgens	 hetwelk	 men	 voortaan	
door	het	leven	zou	gaan	onder	de	leiding	
van	 de	 eerste	 voorzitter	 Hans-Werner	
HION.	Naast	de	naam,	structuur,	logo,	de	

vlag,	voorlopige	kostuums	en	andere	
attributen	kochten	zij	een	praalwagen	
van	de	Ridders	van	Brunengeruz.	Deze	
werd	duchtig	onder	handen	genomen,	
geverfd,	 aangepast,	 vergroot	 en	
technisch	 in	 orde	 gebracht	 voor	 het	
allereerste	 carnavalseizoen	 van	 CC	
JATienen.	

Onder	de	begeleiding	van	de	Ridders	
van	 Brunengeruz	 en	 vooral	 hun	
bezielster	Agnes	Uyttebroeck,	werden	
zij	 opgenomen	 in	 de	 schoot	 van	 het	
carnaval	 van	 Tienen	 en	 omstreken	 en	
werden	zij	eveneens		lid	van	FEN	Vlaams-
Brabant.

In	 2009	 was	 het	 dan	 zover.	 De	 wagen	
was	gereed,	 de	 kostuums	pasten,	 er	was	
genoeg	 werpmateriaal	 voorhanden	 en	 de	
leden	brachten	hun	enthousiasme	mee	om	
als	carnavalsvereniging	deel	te	nemen	aan	
hun	eerste	stoet	in	Tienen.

Toeschouwers	 die	 hen	 toen	 bezig	
zagen,	 konden	 meteen	 vaststellen	
dat	 er	 hoegenaamd	 geen	 gebrek	 aan	
enthousiasme	en	uitbundigheid	was	tijdens	
de	 optocht	 door	 de	 Tiense	 binnenstad.	
Meer	nog,	het	was	zelfs	het	startschot	tot	
deelname	 aan	 nog	 verschillende	 andere	
stoeten	 in	 de	 regio	 met	 als	 orgelpunt	 de	
deelname	aan	de	stoet	in	Zoutleeuw.	Helaas	
was	het	seizoen	voor	velen	te	snel	voorbij.	
In	 volle	 euforie	 stoppen	 terwijl	 alles	 nog	
volop	kriebelt,	dat	is	uiteraard	niet	prettig,	
maar	 geen	 nood,	 de	 vereniging	 begon	 al	
terug	plannen	te	smeden	voor	het	nieuwe	
carnavalseizoen	2010.

CC	 JATienen	 had	 de	 carnavalsmicrobe	 te	
pakken	en	zou	een	echte	carnavalsgroepering	
moeten	worden,	oordeelden	de	 leden.	En	
dus	 werd	 er	 al	 snel	 uitgekeken	 naar	 een	
echt	carnavalskostuum	en	carnavalsmutsen.	
Ook	medaillons	en	pins	werden	besteld.	De	
vlag	werd	verfraaid	en	aan	een	vlaggenstok	
vastgemaakt.	Kortom,	het	complete	plaatje	
mag	vandaag	gezien	worden	en	de	 leden	
zijn niet weinig fier op het behaalde 
resultaat.

Binnen	een	relatief	korte	tijdspanne	werden	
zij	 een	 heuse	 Tiense	 carnavalsvereniging	
met	de	nodige	ambities	naar	de	toekomst	
toe.	En	zoals	het	een	JATienen	vzw	afdeling	
betaamt	 steeds	 in	 samenwerking	 met	
alle	 carnavalsgroepen	 uit	 Tienen	 en	 ver	
daarbuiten.	

Als	 bewijs	 van	 hun	 kunnen	 wisten	 zij	
ons	 met	 trots	 	 aan	 te	 kondigen	 dat	 zij	
ondertussen	 contacten	 hebben	 gelegd	
met	 een	 carnavalsvereniging	 uit	 Aken,	
Duitsland.	

Op	21	november	hebben	zij	de	stad	Tienen	
carnavalesk	 vertegenwoordigd	 op	 het	
carnavalsbal	in	Aken.	Zij	doen	er	bijgevolg	
alles	 aan	 om	 dit	 internationaal	 contact	
te	 laten	 uitmonden	 in	 een	 deelname	 van	
deze	Duitse	carnavalsgroep	aan	de	stoet	in	
Tienen.	

Ja, ze zijn fier dat ze een Tiense vereniging 
zijn en dragen Tienen dan ook fier in hun 
naam.

Zoals	 iedereen	 wel	 weet	 kost	 koken	 geld	
en	dus	heeft	ook	deze	vereniging	behoefte	
aan	 de	 nodige	 centjes.	 In	 dat	 verband	
organiseerden	 zij	 in	 de	 maand	 november	
een	 restaurantdag	 met	 alles	 er	 op	 en	 er	
aan.	

Voor	meer	informatie	kan	je	steeds	terecht	
bij		

Johnny	 HION,	 ondervoorzitter	 en	 PR	 &	
Promotieverantwoordelijke,	

Bruulstraat	9,	3300	Tienen,	0496/513.000	
of	johnny@jatienen.be
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laureaten zilveren narren 2009

Zaterdag 2 januari 2010

Een organisatie van 
FEN-Vlaanderen

in samenwerking met de
Ridders van Heco - Tongeren 
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10 toegang gratis

Deuren open vanaf 19u11

Alle aanwezigen ontvangen gratis het nieuwe FEN-hoedspeldje 2010
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           praktische tips

Jaarorden, zilveren narren, euronarren,
Feest der Goedgemutsten te Tongeren

Inzake de organisatie van het Feest der Goedgemutsten brengen wij 
graag enkele nuttige tips in de aandacht. 
Jaarlijks tellen we immers een behoorlijk groot aantal nieuwe leden 
waarvan de meesten weinig of niets afweten omtrent de prakische kant 
van dit grootse evenement.  
Uit	de	vele	vragen	die	ons	gesteld	worden	
blijkt	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	 38ste	 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.	

Tot	nu	toe	zijn	we	altijd	perfect	in	dit	opzet	
geslaagd	 en	 mochten	 wij,	 afhankelijk	
van	 de	 plaats	 van	 het	 gebeuren,	 telkens		
rekenen	op	3.000	à	4.000	bezoekers.	Met	
een	vrij	grote	zekerheid	durven	we	er	vanuit	
gaan	dat	ook	deze	keer	de	belangstelling	
wederom	behoorlijk	groot	zal	zijn.

Zoals	in	het	verleden	zullen	alle	bezoekers	
aan	ons	 feest	bij	het	binnenkomen	gratis	
het	 nieuwe	 FEN-speldje	 ontvangen	
en	 traditiegetrouw	 worden	 er	 geen	
toegangsgelden	gevraagd.	

De	deuren	gaan	open	om	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.	

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	2010.	

Wij	 durven	 hopen	 dat	 het	 voor	 velen	 een	 beetje	 duidelijker	 is	 geworden	 en	 dat	 alle	
bezoekers	onze	raadgevingen	aandachtig	zullen	lezen	en	opvolgen.

In	dat	geval	garanderen	wij	elkeen,	zowel	de	duizenden	carnavalisten	als	de	mensen	die	
instaan	voor	de	organisatie,	wederom	een	onvergetelijke	feestavond.		
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JAARORDE 2010
FEN-Vlaanderen

Deze kaart kan u op het 
Feest der Goedgemutsten 2010 te Tongeren 

inruilen voor een gratis jaarorde 2010.

De jaarorden dienen uiterlijk tegen 23.00 uur afgehaald te worden op het secretariaat.

Lidnummer: 0001  Provincie: Antwerpen
Vereniging: Orde van de Goedgemutste Carnavalisten 
Lokaliteit: 1111 Carnavalegem
Naam en handtekening van de begunstigde:

Uitreiking van de 
Zilveren Narren en Euronarren
Om	 alles	 vlot	 te	 laten	 verlopen	
geven	 	 wij	 hierna	 nogmaals	 een	
overzicht	van	de	tijdstippen	waar-
op	 deze	 eretekens	 per	 provincie	
uitgereikt	 worden	 in	 een	 speciaal	
daartoe	bestemd	lokaal.
Wij	durven	er	vanuit	gaan	dat	alle	
laureaten	 deze	 uurregeling	 stipt	
zullen	respecteren.	

21u30	-	provincie	Vlaams-Brabant
22u00	-	provincie	West-Vlaan-
deren
22u30	-	provincie	Antwerpen
23u00	-	provincie	Oost-Vlaanderen
23u45	-	provincie	Limburg
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Verzekeringen - Laattijdige premiebetalers
Niet	alleen	handelaars	en	bedrijven	ondervinden	alsmaar	meer	moeilijkheden	met	mensen	of	organisaties	die	hun	
financiële verplichtingen niet behoorlijk nakomen ten overstaan van leveranciers van goederen en diensten.
Ook	onze	federatie	kende	de	laatste	twee	jaar	problemen	op	dit	vlak	doordat	verenigingen	hun	verzekeringspremies	
niet,	of	vaak	slechts	na	enkele	herinneringen,	betaalden.
Deze	praktijken	kunnen	wij	uiteraard	niet	dulden	en	aldus	werd	recentelijk	besloten	om	voortaan	streng	op	te	treden	
tegen	dergelijke	handelswijzen.	
De	verenigingen	die	zich	tijdens	de	twee	voorbije	seizoenen	hieraan	schuldig	hebben	gemaakt	werden	opgenomen	
in	een	lijst	en	zullen	nauwlettend	in	het	oog	gehouden	worden.	
Elke	 verzekeringpremie	 dient	 binnen	de	 vijftien	 kalenderdagen	na	het	 uitschrijven	 van	het	 verzekeringsattest	
betaald	te	worden.	Indien	zulks	niet	het	geval	is	wordt	de	dekking	meteen	stopgezet	en	zal	bewuste	vereniging	in	
de	toekomst	geen	beroep	meer	kunnen	doen	op	onze	verzekeringsdiensten.										
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INTERNATIONALE TOP-ACT OP UW FEEST

CARTOONACT

Dirk Van Vooren parodieert diverse nationale 
en internationale artiesten in deze hilarische, 
visuele act.

Geschilderde kartonnen figuren transformeren 
voor het oog van het publiek vliegensvlug 
van de ene artiest in de andere.

Jong en oud zal ongetwijfeld genieten, 
lachen en meezingen met bekende liedjes 
van de vele populaire vedetten die door Dirk 
Van Vooren tevoorschijn worden getoverd.   

De Carto(o)n-act is daarom een unieke 
meerwaarde voor elk feest, zeker voor 
carnavalszittingen

EHS Bvba    Erkend bureau voor private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest    Licentie nr. VG 1206/BA
A. van Roeyenstraat 43   2070 Zwijndrecht    Tel: 03.250.12.80    Gsm: 0475/482.352    info@ehsproducties.be  

www.ehsproducties.be

Duur : 1 x 30’ (verkorte versie mogelijk)

Contact : info@dirkvanvooren.com

www.dirkvanvooren.com

Boekingen exclusief bij
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Tenten geschikt voor 
barbecue

tuinfeesten
voetbaltornooien

enz ...

W. VERHAEGEN
en Zonen

E-mail: willy.verhaegen2@telenet.be 

Het gebruik van e-mailfaciliteiten heeft tal van 
voordelen , maar ...
Alsmaar meer verenigingen maken de laatste tijd gebruik van de e-mailfaciliteiten om correspondentie te voeren met an-
deren. Het is inderdaad een uitstekend alternatief voor de klassieke briefwisseling via De Post. Bovendien kan je er heel wat 
kosten mee uitsparen, zoals papier, drukwerken en postzegels, en is de snelheid waarmee informatie kan uitgewisseld wor-
den bijzonder hoog. Maar er is enige oplettendheid vereist en daar zouden we graag uw aandacht willen voor vragen.  

           informatief

Het	is	je	ongetwijfeld	ook	reeds	overkomen	dat	je	geconfronteerd	wordt	met	een	fout	e-mailadres.	
Bijvoorbeeld	>	jancarnaval@telnet.be	terwijl	het	in	feite	jan.carnaval@telenet.be	zou	moeten	zijn.	Twee	
banale	fouten	die	een	postbode	je	in	principe	niet	kwalijk	zou	nemen	mocht	het	om	een	gewoon	postadres	
gaan,	maar	bij	het	verzenden	van	een	mailbericht	geeft	dit	automatisch	aanleiding	tot	een	foutmelding	en	zal	
je	bericht	niet	bij	de	bestemmeling	aankomen.	
Wij	stellen	eveneens	vast	dat	het	aantal	e-mailadressen	in	ons	ledenbestand	continue	toeneemt	doordat	een	
vrij	groot	aantal	van	onze	aangesloten	verenigingen	bereikbaar	is	via	internet.
Vanuit	deze	vaststelling	denken	wij	er	dan	ook	aan	om,	vanaf	het	seizoen	2010/2011	een	belangrijk	deel	van	
onze	briefwisseling	te	versturen	via	internet,	uiteraard	enkel	aan	de	verenigingen	die	via	dit	medium	bereikbaar	
zijn.	De	anderen	zullen	hun	briefwisseling	blijven	ontvangen	via	De	Post.
Wij	hopen	op	die	manier	heel	wat	kosten	te	kunnen	besparen	die	we	dan	nuttig	kunnen	besteden	aan	andere	
zaken	ten	dienste	van	onze	leden.
Een	dergelijk	systeem	kan	evenwel	slechts	succesvol	slagen	voor	zover	alle	e-mailadressen	in	ons	ledenbestand	
correct	zijn.	En	dat	is	jammer	genoeg	niet	het	geval.
Wij	zouden	het	daarom	erg	op	prijs	stellen	mochten	alle	verenigingen	hun	eigen	mailadressen	die	in	onze	
ledenlijst	staan	op	hun	juistheid	willen	controleren.	Klik	gewoon	even	op	de	blauw	ingekleurde	namen	in	de	
lijst	en	mocht	je	een	fout	vaststellen,	gelieve	ons	dan	meteen	te	verwittigen.
Wij	danken	iedereen	alvast	voor	de	medewerking.
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De Mannen van de Met uit Halle
vieren 2x11 jaar

Een	 jubileum	 dat	 zijn	 hoogtepunt	 zal	
bereiken	 op	 zondag	 14	 maart	 2010	
wanneer	 ze	 voor	 de	 22ste	 keer	 door	
de	 Halse	 straten	 zullen	 trekken.	 Na	
een	 warm	 onthaal	 en	 felicitaties,	
aperitief	en	hapjes,	begaf	het	bestuur	
zich	 op	 het	 podium.	 Hier	 brachten	
“President”	 erevoorzitter	 Edwig	 Van	
Lysebeth	 en	 Voorzitter	 Frank	 Laroche	
de	 geschiedenis	 en	 hoe	 het	 22	 jaar	
geleden	 allemaal	 	 begonnen	 was.	 En	
waar	dacht	u	?	In	“De	Met”	natuurlijk	...
“Café	De	Met”	 ligt	op	de	Grote	Markt	
in	 de	 schaduw	 van	 de	 Basiliek.	 Op	
een	avond	in	1989,	tussen	de	klassiek	
geworden	pot	en	pint,	werd	hier	door	
een	groep	vrienden	besloten		om	“eens	
mee	te	gaan	tijdens	het	carnaval”.	Met	
andere	 woorden	 hun	 ontstaan	 valt	
samen	met	het	seizoen	1988	–	1989.	
Er	 bleven	 nog	 amper	 een	 paar	
weken	over	vooraleer	het	grote	Halse	
volksfeest	 zou	 losbarsten.	 Het	 moest	
dus	 snel	 gaan.	 In	 extremis	 vonden	
ze	 nog	 een	 kleine	 loods	 en	 lieten	 ze	
hun	 ideeën	 de	 vrije	 loop.	 Uiteindelijk	
resulteerde	dit	in	een	auto	beplakt	met	
zilverpapier	 en	 een	 paar	 discolampen	
erop.	 Hun	 kostuum	 bestond	 uit	 een	
simpele	 papieren	 salopet	 met	 wat	
fluokleurtjes op en…het eerste ontwerp 

van	“De	Mannen	van	de	Met”	was	klaar.	
Ze	beleefden	een	super	carnaval	en	al	
snel	 werd	 beslist	 dat	 het	 niet	 bij	 die	
éne	deelname	zou	blijven…
Tijdens	het	tweede	jaar	werd	gekozen	
om	 met	 papier-maché	 te	 werken	
en	 lieten	 ze	 zich	 inspireren	 door	 de	
piratenwereld,	 hetgeen	 resulteerde	 in	
een	piratenboot.	
Vanaf	 het	 derde	 jaar	 schakelden	 ze	
over	op	polyester.	Wie	Carnaval	Halle	
zegt	denkt	automatisch	aan	polyester.	
Vermits	het	werken	met	polyester	een	
specifiek proces vraagt, mochten ze in 
de	leer	gaan	bij	“Dei	van	Sinte	Roukes”,	
een	 succesvolle	 Halse	 groep	 ,en	 bij	
Prins	 Boy	 van	 HKV	 Boerkes.	 Eens	 ze	
de	kneepjes	van	het	vak	onder	de	knie	
hadden	en	alle	technieken	beheersten,	
waren	ze	gelanceerd.	
Ter	 gelegenheid	 van	 hun	 vierde	
bestaansjaar	mochten	ze	voor	het	eerst	
op	“de	gruute	Met”	blijven	staan.
In	 Halle	 was	 het	 immers	 traditie	
dat	 de	 eerste	 vijf	 groepen	 uit	 het	
klassement,	op	de	Markt	mogen	blijven	
staan	 met	 hun	 wagen.	 Op	 de	 markt	
heerste	 er	 op	 dat	 unieke	 moment	
een	 speciale	 betoverende	 sfeer.	 Een	
massa	volk,	de	vijf	beste	wagens,	het	

historisch	stadhuis	en	de	basiliek	op	de	
achtergrond	 vormden	 het	 decor	 van	
een	feeëriek	moment	want	zij	waren	er	
voor	het	eerst	bij.	
Sindsdien,	 we	 schrijven	 dan	 1992,	
zijn	 ze	 niet	 meer	 uit	 die	 top	 vijf	 weg	
geweest en ze mogen dus best fier zijn 
op	het	palmares	dat	 ze	 tijdens	die	21	
(bijna	22)	jaar	bij	elkaar	verzamelden.			
Euforie	alom	in	1996	toen	ze	voor	het	
eerst	 in	hun	geschiedenis	aan	de	haal	
gingen	 met	 de	 1ste	 plaats.	 Ze	 wisten	
met	 hun	 trots	 geen	 blijf	 toen	 ze	 voor	
het	eerst	de	beker	Roland	Lauwers	 in	
ontvangst	mochten	nemen.	Deze	beker	
is	 een	 kunstwerk,	 genoemd	 naar	 de	
eerste	Halse	Prins	Carnaval,	die	 je	als	
winnaar	een	jaar	lang	in	je	lokaal	mag	
plaatsen.
Sinds	1996	werden	De	Mannen	van	de	
Met	 	 liefst	 acht	 keer	 uitgeroepen	 	 als	
winnaar	van	het	Halse	carnaval.	
Deze	overwinningen	staan	uiteraard	met	
stip	genoteerd	in	het	geschiedenisboek	
van	 de	 vereniging.	 Gedurende	 de	
voorbije	 21	 jaar	 passeerden	 uiteraard	
tal	 van	 thema’s	 de	 revue.	 Zo	werkten	
ze	thema’s	uit	rond		stoere	Romeinen.	
Ook	 de	 disco	 stond	 eens	 een	 keertje	
centraal.	Ze	namen	een	duik	in	de	Zenne	
of	ze	beeldden	hun	eigen	sprookje	uit.
Naast	 de	 overwinningen	 werden	 ze	
ook	 diverse	 malen	 beloond	 met	 extra	
prijzen	 voor	 het	 “beste	 kostuum”,	 	 de	
“beste	verlichting”	en	de	“beste	show”.	
Reeds	tien	jaar	lang	duiken	hun	wagens	
op	in	diverse	andere	stoeten,	zowel	in	

Carnaval 2010 ging in Halle vrij vroeg van start. Op zondag 31 mei werd inderdaad door De Mannen van 
de Met in de De Kring te Lembeek (Halle) verzameling geblazen voor de ganse Halse carnavalswereld,  de 
sponsors en een delegatie van FEN- Vlaanderen. Een zaal afgeladen vol want jawel, deze vereniging had  
met een grandioos openingsfeest alles in gereedheid gebracht voor haar 22-jarig jubileum. Een verjaardag 
die ze met de nodige luister wilden vieren. 
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binnen-	als	buitenland,	hetgeen	hun	
uiteraard	veel	plezier	doet	wanneer	
ze	af	en	toe	hun	wagen	nog	eens	
terugzien.	 In	 dit	 verband	 wordt	
reeds	 geruime	 tijd	 samengewerkt	
met	De	Sjokos	die	met	hun	wagen(s)	
jaarlijks	veel	stoeten	aandoen.
Andere	 hoogtepunten	 zijn	
ongetwijfeld	 ook	 de	 jaren	 waarin	
ze	 een	 prinsenpaar	 mochten	
leveren.	Dit	was	het	geval	in	1999	
met	 Z.Z.	 Jürgen	 I	 en	 H.Z.	 Annick	
I.	 Inderdaad,	 ook	 dit	 is	 in	 2010	
precies	11	 jaar	geleden,	waardoor	
ze	niet	alleen	het	jubileum	van	hun	
vereniging	vieren	maar	ook	11	jaar	
heerschappij	van	Jürgen	en	Annick.	
Dubbel	 feest	 dus	 !	 Ook	 in	 2008	
mochten	ze	het	prinsenpaar	leveren	
met	Z.Z.	Frans	II	en	H.Z.	Sonia	II.	
En	of	dat	allemaal	nog	niet	genoeg	
was	kwam	ook	miniprins	Jarl	I		en	
het	prinsenpaar	van	1997,	Z.Z.	Joel	
I	en	H.Z.	Nadia	I	,	uit	hun	groep.
En	zo	belanden	we	tenslotte		in	2010.	
Met	 hun	 76	 leden	 vormen	 ze	 de	
grootste	Halse	Carnavalsvereniging.	
Een	 goede	 reden	 dus	 om	 een	

jubileumfeest	 te	 organiseren	 en	 op	
die	wijze	hun	leden	te	danken	voor	de	
geweldige	inzet.	Want	het	zijn	immers	
de	 vele	 leden	 die	 de	 draagkracht	
vormen	van	de	groep	en	ervoor	zorgen	
dat	er	in	het	verleden	zo	veel	successen	
mochten	geboekt	worden.	
Zij	 beginnen	 gewoon	 van	 niets	 doch	

door	 hun	 onderlinge	 samenwerking	
komen	ze	 telkens	weer	 tot	een	nieuw	
ontwerp	inzake		wagen	en	kostuums.	
Eens	de	ideeën	een	min	of	meer	concrete	
vorm	 hebben	 gekregen,	 trekken	 de	
dames	van	de	groep	zich	terug	in	hun	
naaiatelier,	 terwijl	 de	 mannen	 werken	
aan	de	“char”	(nvdr.	in	Halle	noemt	men	

een	carnavalswagen		“	ne	char”.)	
Maandenlang	 tot	 aan	het	hoogtepunt,	
namelijk	het	Halfvastencarnaval	in	Halle,	
wordt		er	koortsachtig	doorgewerkt.	
Op	hun	galabal	waren	niet	alleen		drank	
en	hapjes	voorzien	maar	ook	een	“Fout	
Uur”	met	Sven	Ornelis,	die	ze	al	 jaren	
mogen	verwelkomen	op	hun	Q-Party’s.	
Ook	 Paul	 Severs	 gaf	 het	 beste	 van	
zichzelf	 tijdens	 een	 super	 optreden.	
Paul	 Severs	 zong	 zijn	 legendarische	
hit	 “Ik	 ben	 verliefd	 op	 jou”…wij	 zijn	
allemaal	 verliefd….verliefd	 “op	 Halle	
en	 zijn	 carnaval”.	 Verliefd	 op	 hun		
vriendschapsbanden,	 en	 daar	 zijn	 ze	
als	bestuur	erg	 trots	op	 !	Trots	op	de	
vrijwillige	 medewerkers,	 trots	 op	 “De	
Mannen	van	de	Met”	!
Alaaf!	Alaaf!	Alaaf!
Artikel	 ingezonden	 door	 HKV	 De	 Mannen	
van	de	Met.

(Nvdr.	Men	 bezorgde	 ons	 nog	 een	 andere	
schitterende	 foto,	 maar	 deze	 hebben	 we	
veilig	opgeborgen	voor	de	frontpagina	van	
onze	gazet	van	15	februari	2010.	Dus	nog	
even	geduld!)

Mark Notredame wordt Prins 2010Mark Notredame wordt Prins 2010  
van de Gilde der Kasseistampers - Aarschotvan de Gilde der Kasseistampers - Aarschot

Provinciaal-secretaris	 voor	 de	 provincie	
Vlaams-Brabant,	 Mark	 Notredame,	 werd	 op	
10	november	door	de	Gilde	der	Kasseistamp-
ers	uit	Aarschot	tijdens	het	Prinsenfeest	in	de	
Schuttersveste	 verkozen	 tot	 de	nieuwe	prins	
2010.
Het	werd	niet	alleen	een	verrassing	voor	vele	
carnavalisten,	 ook	 binnen	 het	 FEN-bestuur	
was	Mark	er	in	geslaagd	om	de	lippen	stevig	
op	elkaar	te	houden.		
Als	adjudanten	verkoos	hij	zijn	echtgenote	Suzy	
Jannes	en	zijn	goede	vriend	Kris	Tuerlinckx.
Dat	 carnaval	 hem	 al	 jaren	 in	 het	 bloed	 zat	
wisten	velen,	maar	dat	hij	ook	ambities	koes-
terde	om	een	jaartje	als	Prins	door	het	leven	te	
stappen,	hadden	weinigen	verwacht.
Blijkbaar	werd	zijn	droom	werkelijkheid	en	dus	
wensen	we	hem	alvast	veel	succes.
De	 leden	 uit	 de	 provincie	 Vlaams-Brabant	
hoeven	evenwel	niets	te	vrezen,	want	Mark	zal	
ook	tijdens	zijn	prinsenjaar,	zoals	steeds,	ten	
dienste	blijven	staan	van	de	verenigingen.
Mark, proficiat namens FEN-Vlaanderen. 
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Koolstraat 58
9300 Aalst

Telefoon en fax: 053/78 77 66 
E-mail: storck@euphonynet.be

Gespecialiseerd
in carnavalsartikelen
mantels - steken - kroontjes

scepters - breuken - medailles
schouderlappen

linten - borduurwerk
alle bedrukkingen

Pins en plaketten 
in verschillende vormen,

maten en prijzen
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Diestsestraat 105, 3270 Scherpenheuvel
013 78 16 00 - info@festivalshop.be

OPENINGSUREN: alle dagen 10-12 en 13-19 uur 
zaterdag: tot 17 uur - zondag: 13-17 uur 

GESLOTEN: dinsdag - ZONDAG 6 JANUARI GESLOTEN.

DOLLE DINSDAG 5 FEBRUARI IS DE WINKEL OPEN

de grootste 
feestwinkel 

van Vlaanderen
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44

FESTIVALSHOP.BE

TENTEN- EN VLOERENBEDRIJF

Verhuur van alle
Tuinfeesttenten - Aanbouwtenten

Spantenten - Dansvloeren

Tripelenweg, 14 
3770 Riemst-Millen

Telefoon: 012/23 32 93 
Fax: 012/39 44 02

www.tenten-lecoque.be

bvba LECOQUE - PETRY sprl

LECOQUELECOQUE

 

TE NOTEREN!!!  
Bestuurswijziging 

Provinciale afdeling Limburg
Sedert	9	november	2009	hebben	er	zich	binnen	
de	provinciale	afdeling	Limburg	enkele	wijzigin-
gen	voorgedaan.
We	zetten	ze	even	op	een	rijtje.
-	 Willekens Henri	 -	 provinciaal-commissaris	
heeft	 zijn	 ontslag	 aangeboden	 en	 is	 bijgevolg	
niet	meer	actief	binnen	FEN-Vlaanderen.
-	 Ponet Raymond	 -	 provinciaal-secretaris	 zal	
voortaan	 fungeren	 als	 provinciaal-commissa-
ris,	 terwijl	 de	 functie	 van	 provinciaal-secretaris	
overgedragen	werd	aan	Tony Nijsten.							

Verzekeringen
Alle verzekeringen 2008/2009 zijn op 
31 oktober 2009 vervallen.
Om problemen van niet-verzekering te 
voorkomen durven wij bijgevolg alle 
verenigingen aanraden om, voor zover 
zij dat nog niet deden, een nieuwe ver-
zekeringsaanvraag in te dienen. 
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advertenties “te huur” en “te koop”

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

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

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

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

0694/010306

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

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

1332/240307

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

Te koop - Te huur
Prachtige prinsenwagens

0894/150208

Te huur
Diverse wagens

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

Communicatie kan in het Nederlands

1095/131106

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

Te koop en te huur
Diverse wagens

1099/080208
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Contactadres :  De Sjikke Stikken - Baasrode
De Visscher Sven - Schippersdijk, 2 - 9200 Baasrode 
GSM: 0473/36 23 77
sjikkestikken@hotmail.com

Te Koop 
Zelfrijdende locomotief.
Lengte: 6,50 m - Hoogte: 3,50 m 
Prijs overeen te komen.

1138/220209Contactadres : Feest- en Sportcomité Kwenenbos - Merelbeke
De Raeve Gerrit - Wielewaalstraat, 3 - 9820 Merelbeke
GSM: 0484/50 65 22 - gerritderaeve@skynet.be  

Te koop
Twee prachtige poppen in isimo met als thema “French Can Can”. 
Prijs overeen te komen.
 

0564/130909

Contactadres : Steek Zu Nou Nie
Van de Voorde Bjorn - Veldstraat, 20 - 9160 Lokeren
GSM: 0496/34 93 45 - Tel.: 09/348 72 45  
bjorn.vdv@hotmail.com

Te koop

Carnavalswagen met als 
thema “Circus”.

De wagen kan in zijn 
geheel (zonder trekker) 
gekocht worden of in 
losse onderdelen.

Lengte: 13,0 m 
Breeedte: 3,5 m 
Hoogte: 3,0 m.

1329/200309

Te koop

Prachtige wagen bestaande uit twee delen (lengte 10 m).
Thema “Cowboy en Indianen op Bizonjacht”
Opblaasbare paarden, zeer mooi en opvallend. 
Prijs overeen te komen.

Contactadres : Jonge Kampse Narren - Leopoldsburg
Martens Tom - Generaal Lemanstraat, 24 - 3970 Leopoldsburg
GSM: 0477/54 12 53  
tom@jongekampsenarren.be 1167/300309

Kostuums (25 stuks). 
Thema “Zeevruchten”.
Prijs overeen te komen.

Voor telefonisch contact, gelieve te 
telefoneren na 17 uur. 

Contactadres : 
Den Ouverschot - Vilvoorde
Boleyn Eddy - Nieuwstraat, 12 
1800 Vilvoorde
GSM: 0495/22 00 51 - eddy.boleyn@pandora.be 0580/280309

Te koop

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

Carnavalkledij.  
In totaal 22 stuks, namelijk, 
mannenpakken (8 st.), 
vrouwenpakken (10 st.) 
kinderpakken (4 st.)

1388/110609

Te koop

advertenties “te huur” en “te koop”
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Contactadres :  De Vudszelkes Sint-Truiden
De Bruyn Koenraad - Zoutleeuwsesteenweg, 166 - Sint-Truiden
GSM 0477/55 72 85  -  koenraad.debruyn@telenet.be

Te koop 
Kostuums - Thema “Blauw”.
Vier dameskostuums, dertien inisexkostuums, één kostuum voor 
een kind. 

1178/300309

Van zodra de goederen die u te koop stelt 
verkocht zijn, gelieve dan zo snel mogelijk 
de redactie van onze Gazet van de 
Carnavalist te willen verwittigen zodat 
wij de advertentie kunnen verwijderen en 

plaats kunnen vrijmaken voor anderen? 

Contactadres : Dag- en Nachtvrienden - Belsele
De Vos Gilbert - Moortelhoekstraat, 91 - 9111 Belsele
GSM: 0475/55 21 69  gevo@skynet.be

Te koop
Prachtige carnavalswagen samen met bijbehorende piratenkledij.
Lengte: 9,0m - Breedte: 3,0m. 
Prijs overeen te komen.

0432/190309 

Contactadres : De Kazoebereers - Zottegem
Magerman Paul Leon - Lefevrestraat, 28 - 9620 Zottegem
GSM: 0476/50 07 05 (Gunther Hulstaert) - gunther.hulstaert1@telenet.be    
GSM: 0473/67 13 55 (Paul Magerman)

Te koop
Twee koppen om op een carnavalswagen te plaatsen.
Prijs overeen te komen.

0636/290909 

Contactadres : De Doorbieters - Lanaken
Caubergh Johny - GSM: 0472/34 66 57  -  doorbieters@telenet.be

1229/1410 09 

Contactadres : De Sloebers - Hamme
Timmermans Erik  - Landbouwstraat, 22 - 9220  Hamme 
GSM: 0486/16 13 90 - siske_db@hotmail.com 1375/181009 

Te koop
Aanhangwagen. Lengte 9 m (dissel inbegrepen).
Breedte: 2,50 m - H: 1,00 m (zonder opbouw), met opbouw 3,50 m.
De opbouw en de dissel zijn gemakkelijk te verwijderen.
Prijs overeen te komen.
De wagen kan bezichtigd worden na contact met Timmermans Erik 
in de werkhallen te Hamme.

Contactadres : De Fluiters - Kermt
Raf Lieten - Heerstraat, 6  -3510 Kermt 
Tel.: 011/25 02 20 - GSM: 0475/52 25 51 - raflieten@hotmail.com
www.kermtleeft.be 0091/281109 

Te koop
Prachtige succesvolle carnavals-
wagen.
Volledig klaar en in orde, eventueel 
met brandweerjassen.

Contactadres : 
CV De Weerelt - Wellen
Billen Mario 
Kukkelbergstraat, 50 
3830 Wellen 
GSM: 0497/31 00 87 
mario.billen@telenet.be
www.cvdeweerelt.be
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Te koop
Carnavalkledij
- 19 kostuums: thema “Hippie’s”.
- 31 kostuums: thema “Disco”(zie foto).
Tevens ook verschillende figuren te koop.
- polyester poppen: 3m hoog (2 stuks).
- polyester fruit: appels, appelsienen, enz, ... (7 stuks).
- isimo koetsier : 2,50m hoog Prijs overeen te komen

Te huur
Carnavalswagen met als thema “Après Ski” of “Tirol”.
De wagen is in uitstekende staat.
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Contactadres : De Stromannen - Koninksem
Donnay Ronny - Astridlaan, 86 - 3700 Tongeren
GSM: 0478/76 21 88 - ronny.donnay@hotmail.com

Te koop
Kostuums - matrozenpakken (fluoriserend groen/roze). Het pak 
bestaat uit een broek, hemd en hoedje in goede staat. Slechts één 
seizoen gebruikt.
In totaal 44 stuks (40 volwassenen en 4 kinderen).
Vraagprijs: 800 euro (zie groepsfoto).

Twee beelden in piepschuim om te monteren op een carnavalswa-
gen.
Beeld 1: Vrijheidsbeeld - kleur licht roze (zie foto rechts).
Beeld 2: Uncle Sam (zie foto links).
Vraagprijs: 500 euro voor de twee beelden samen. 

0833/220609

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

Te koop

1. Prachtige kledij (ongeveer 30 stuks) tegen spotprijs. .

1100/070609

2. Prachtige “Belle Epoque”- kledij. Elf dames en zes heren.
    Slechts één seizoen gebruikt.

Voor meer informatie: www.kanunnikskes.be

Te koop

Mooie carnavalswagen.

Onmiddellijk beschikbaar.

Afmetingen: B: 3,00 m - L:12,00 m  

Prijs overeen te komen.

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

Wij zoeken !!!
Paard op ware grootte om op een 
wagen te plaatsen. 

1238/130809

Contactadres : De Heimejers - Opoeteren 
Verstraeten Johan - Neeroeterenstraat, 96 a 
3680 Opoeteren
GSM: 0476/22 97 03 
verstraeten.johan@hotmail.com

0836/070409

Te koop

1. Zelfrijdende muziekwagen of prinsenwagen met of zonder 

    muziekinstallatie.

    Afmetingen: B: 2,50 m - L:9,00 m - H: 3,00 m  

    Prijs overeen te komen.

Contactadres : De Zwarte Panters - Hamme
Verbraeken Luc  - Stationsstraat, 13  -  9220 Hamme
GSM: 0496/06 80 76 - luc.verbraeken@mil.be

2. Zelfrijdende carnavalswagen die meteen kan gebruikt worden

    (niet beschadigd). Kledij eveneens te koop 

    Prijs overeen te komen.

Meer info op de website 
http://sites.google.com/site/zwp/

0185/291009
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Contactadres : De Biersussen - Balen
Verheyen Michel - Musstraat, 8 - 2490 Balen
GSM: 0494/13 11 99 
michel@debiersussen.be

Te koop

Prachtige carnavalswagen. Thema “Feesttafel”.  

0505/040209

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

Te koop

Wagen met als thema “Mijn Restaurant - De Twee Potten”
Lengte: 9,0m - Breedte: 2,2 m - Hoogte: 3,5 m

Kostuums met als thema “Koks en serveersters”.
22 mannenkostuums, 11 vrouwenkostuums en 5 kinderkostuums.
Inclusief de attributen: koksmutsen, ovenwanten, houten peper-
molens.

Prijs overeen te komen.
 

1188/090309

Contactadres : De Pleziermakers - Leuven/Hemiksem 
Janssens Cindy - Dunberg, 71 - 3210 Lubbeek
Telefoon:  016/25 21 80 - GSM: 0496/51 54 37 
depleziermakers.cindy@hotmail.com 

Te koop

Praalwagen met als thema “Kasteel met zotte figurenl”.  
L: 6,0 m - B: 3,5 m - H: 2,9 m
Met verlengde dissel voorzien van een plaats om een stroomgroep 
op de dissel te plaatsen.
Volledig in polyster met binnen in twee houten plateaus. In de drie 
torens is er plaats om personen te zetten.
Volledig herschilderd en voorzien van omtreklichten en alle andere 
signalisatie. Praalwagen in perfecte staat. Prijs overeen te komen.
Gratis bijgeleverd. 20 jagersjassen en hoeden

1368/240709

Contactadres : De Heimejers - Opoeteren 
Verstraeten Johan - Neeroeterenstraat, 96 a 3680 Opoeteren
GSM: 0476/22 97 03 
verstraeten.johan@hotmail.com

Te koop

Carnavalswagen met als thema “Casino Royal”. 
De wagen is gebouwd op een zelfrijdend onderstel van een bus.
Prijs overeen te komen 

1238/020909

Contactadres : 
Dehaen Dorien  Grote straat, 105  3770 Riemst
Gsm : 0494/81 81 70  de.doordrijvers@telenet.be

Te koop
Kledij: boeren en boerinnen - 35 stuks
18 mannen - 17 vrouwen
1 kinderkostuum meisje maat 140
4 kinderkostuums jongens maten tussen 128-164

Eveneens wagen te koop (zie foto rechtsonder).
Afmetingen: L:11,00m - B:3,00m - H:3,20m
Prijs overeen te komen. 

1353/120509

Te koop
Vier Keizerspluimen van 1,50 m 
tegen de prijs van 150,00 euro.
In nieuwe staat.

Contactadres : Ridders van Brunengeruz 
Tienen 
Uyttebroeck Agnes  Jubileumlaan, 49 bus 2
3300 Tienen
Telefoon : 016/81.60.72  
Gsm : 0474/57.87.71 
fb721070@skynet.be 0062/250809
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Ingetogen willen wij even terugdenken aan diegenen die ons jammer genoeg kort geleden zijn ontvallen.

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

echtgenoot van Irma Symons

Lid van de Raad van Elf van
C.V. De Hamburgers - Oostham

Prins Carnaval 1995 

Geboren te Kwaadmechelen op 29 februari 1940
en overleden te Oostham op 17 oktober 2009

De Heer
Lucien Desmet

“Smetje”

Lid van R.C.V. ‘t Motje - Roeselare

Geboren te Oostnieuwkerke op 21 juli 1943
en zachtjes heengegaan te Roeselare

op 15 juli 2009

De Heer
Raymond Verpoorten

weduwenaar van Paula Bruyninx (  1998)
levensgezel van Daniëlle Declercq

Medeoprichter van het Kampercarnaval
Gewezen bestuurslid van FEN-Vlaanderen

Eresenator FEN-Vlaanderen

Geboren te Beringen op 17 augustus 1930
Overleden te Tenerife op 2 oktober 2009

De Heer
 Henri Ooms

weduwenaar van Marie-Jeanne Kenis

Lid van de C.V. De Boegezekoekers - Eksel 

Geboren te Hechtel op 16 september 1937
en overleden te Overpelt op 14 november 2009

De Heer
 Werner Bruyninx

echtgenoot van wijlen Maria Cleeren

Lid van de C.V. De Boekweitmannen - Zolder 

Geboren te Stokrooi op 28 juli 1941
en thuis overleden te Heusden-Zolder 

op 7 november 2009








