editoriaal
alleen een opsteker voor Aalst zelf maar
ook voor het carnaval in gans Vlaanderen
dat thans definitief op de wereldkaart
staat.
Terwijl de
Vlaamse media, bij de
bekendmaking ervan door Unesco, er de
nodige aandacht aan schonken heb ik
de indruk dat het grote publiek en zelfs
vele actieve carnavalisten – behoudens
uiteraard deze van Aalst zelf - er nauwelijks
bij stil gestaan hebben. Erger nog,
sommigen beweren dat het carnaval van
Aalst te sterk overroepen wordt of door
de media te veel aandacht krijgt en deze
erkenning dus niet verdient. Met als uitleg
dat het carnaval in hun gemeente of stad
minstens evenwaardig is.

Geachte lezer,
Beste carnavalsvriend,
Carnaval 2011 staat op de rails. Na
enkele voorafgaande opwarmertjes
klonk op 11 november op vele plaatsen
in Vlaanderen het eerste startschot.
De kleurrijk uitgedoste carnavalisten
verschenen plots in het straatbeeld
met alle toeters en bellen. Het publiek
of de toevallige voorbijganger kon
er niet langs kijken, hoewel tal van
organisatoren als gevolg van de
minder goede weersomstandigheden
de officiële opening niet in openlucht
konden laten doorgaan en willens
nillens onderdak dienden te zoeken in
een of andere zaal. Dat is uiteraard
jammer, maar openluchtevenementen
zijn nu eenmaal afhankelijk van de
grillen van het weer en aangezien
het carnavalsgebeuren een winters
gebeuren is, lopen carnavalisten dus ook
een grotere kans om er de nadelen van
te ondervinden. Praktijkvoorbeelden
uit het verleden zijn er jammer genoeg
met hopen.

We leven gelukkig in land een waar de vrije
meningsuiting nog steeds heilig is, maar wie
een beetje dieper graaft zal ongetwijfeld
tot de conclusie moeten komen dat het
Aalsters carnaval in een aantal opzichten
uniek is. Trouwens, toen de jury in Parijs
de beslissing bekend maakte omtrent het
carnaval van Binche, verwoordde zij haar
beslissing als volgt: “Het carnaval van

Binche is uniek omdat het verschilt van
andere carnavalsfeesten in de wereld. Het
is authentiek en populair, en bestemd voor
alle lagen van de bevolking”.

Het is dus niet voldoende om meer dan
honderd groepen in een carnavalstoet
op te stellen of om elk jaar opnieuw
tienduizenden bezoekers naar de optocht
te lokken. Nee, beste vrienden, zoals je
hebt kunnen lezen zijn er andere factoren
die in aanmerking genomen worden voor
een erkenning, laten we dat goed voor
ogen houden.
Naast Aalst zijn er in Vlaanderen uiteraard
nog andere plaatsen waar carnaval op
een unieke wijze gevierd wordt. Ik zal
de laatste zijn om dit te ontkennen. We
kunnen dus alleen maar hopen dat ook
Inhoud

die vieringen ooit voor een erkenning in
aanmerking komen.
Meer uitgebreide commentaren over
deze erkenning vindt u terug op de
binnenpagina’s van deze editie.
De Eindejaarsfeesten naderen als een
sneltrein.
Ondertussen
heeft
FENVlaanderen er ook weer een aantal
geslaagde activiteiten opzitten. Eerst
mochten we in Zonhoven aanschuiven voor
de 16de Try-Out van BOL (Buutte-onderwijs
Limburg) terwijl Aalst (heel toevallig) dit
jaar de gaststad was voor ons oergezellige
en amusante feestbanket tijdens een
winterse zondagnamiddag.
Rest nu nog het Feest der Goedgemutsten
te Temse waar, naar ik durf hopen, vele
carnavalisten uit Vlaanderen aanwezig
zullen zijn.
De inrichtende vereniging, SCV De Orde
van de Raepe, heeft een lange en intense
voorbereiding achter de rug. Hopelijk zal
hun inzet, net zoals in 2004 dik beloond
worden. Met de ervaring en kennis uit het
verleden zullen zij niets onverlet laten om
er een superknaller van te maken. Ik wens
hen alvast bijzonder veel succes toe!
Met het nieuwe jaar in het verschiet houd ik
er aan dit voorwoord af te sluiten met mijn
allerbeste wensen. Hopelijk wordt het voor
u allen een kommerloos jaar met alleen
maar onvergetelijk mooie momenten. Het
jaar 2011 is een carnavalsjaar omwille
van het cijfer elf. Laat deze unieke
gelegenheid dus niet voorbijgaan zonder
uw carnavalsfantasie maximaal op de proef
te stellen. Steek een extra tandje bij en
maak er iets moois van zodat we er allen
op een vrolijke wijze en met volle teugen
kunnen van genieten.
Jef Langenaeken
Voorzitter FEN-Vlaanderen

Orde van de Raepe - Lokeren
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Gelukkig valt er zo af en toe ook
wat goed nieuws te rapen, zoals
bijvoorbeeld de erkenning door de
cultuurorganisatie van de Verenigde
Naties Unesco van het Aalsters carnaval
als immaterieel werelderfgoed.

Voorwoord

3

Roerende inkomsten

18

Carnaval Aalst werelderfgoed

5

Zoekertjes

15

Raad van bestuur FEN-Vlaand. 6

Necrologie

22

Nadat einde 2003 het carnaval van
Binche door de Unesco erkend werd
als werelderfgoed viel de eer ditmaal
te beurt aan het Aalsters Carnaval. Niet

Carnavalesk Riemst

12

Fiscale controles bij vzw’s

13

Nuttige tips

16

Carnaval Halle wordt wakker

7

Carnaval in Vlaams-Brabant

8

16de Try-Out BOL

9

Gazet van de Carnavalist - Nr 160

Verantwoordelijke uitgever
J. LANGENAEKEN
Broekstraat 5
3840 BORGLOON

3

Gazet van de Carnavalist - Nr 160

in de kijker

Carnaval Aalst erkend als werelderfgoed
Halverwege de maand november maakte Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege bekend dat de cultuurorganisatie van de Verenigde Naties Unesco 51 kandidaturen uit 32 landen had ontvangen om bijgeschreven te worden in het
“immaterieel werelderfgoed”.
Vier kandidaten voor de inschrijving bij het “Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid” kwamen uit België, in het
bijzonder het Krakelingenfeest en de Tonnekensbrand uit Geraardsbergen, Houtem Jaarmarkt uit Sint-Lievens-Houtem
en last but not least het Carnaval van Aalst.
Op de zogenaamde Representatieve lijst staan,
wat ons land betreft, al het Ros Beiaard, de
Ommegangen van Dendermonde, de Heilig
Bloedprocessie van Brugge en het carnaval van
Binche. Mede door de erkenning van de vier
nieuwe items komt België nu zeven keer voor
op de lijst tussen de om en bij de tweehonderd
items uit 77 verschillende landen.
Deze lijst wordt samengesteld op basis van de
Unesco Conventie 2003 voor de bescherming
van het immaterieel cultureel erfgoed en is onde
rmeer een aanvulling op de Unesco-conventie
van 1972 over monumenten en landschappen die voornamelijk bekend is
voor zijn lijst van het Werelderfgoed.
Daarop staan trouwens tal van belforten en begijnhoven in Vlaanderen.

Om een erkenning van de Unesco te verkrijgen,
moet het gebruik door het land in kwestie worden
voorgedragen. Wat Vlaanderen betreft gebeurde
dit door de Vlaamse Gemeenschap.
In tegenstelling tot wat sommigen denken
houdt een dergelijke erkenning geen financiële tegemoetkoming in. Daar tegenover staat
echter dat de extra belangstelling wel voor een
toeristische meeropbrengst zou kunnen zorgen,
waardoor het erfgoed toch een zekere economische meerwaarde krijgt en het voortbestaan
dus zekerder is.

De conventie van 2003 gaat vooral
over tradities, feesten, dansen, rituelen, verhalen, oude ambachten
en geneeswijzen, over niet-tastbaar
of immaterieel erfgoed. Vlaanderen
spreekt in dat verband over “volkscultuur”.
De conventie 2003 wil in de eerste
plaats culturele diversiteit in de wereld
vrijwaren en in beeld brengen, en ook
ontwikkelingslanden helpen om die
vormen van cultuur te beschermen.
Het maakt de hele wereld bewust van het belang
van deze vorm van erfgoed.
Het cultureel immaterieel patrimonium omvat
culturele uitingen en gebruiken die gemeenschappen of personen als wezenlijk onderdeel
van hun erfgoed beschouwen. Het gaat om
verteltradities en andere uitingen van taal,
uitvoerende kunsten, festivals, rituelen en
sociale gewoonten en traditionele kennis en
vaardigheden.
De huidige lijst omvat reeds 166 elementen uit
77 landen.
De Belgische kandidaturen moesten het dit jaar
onder meer opnemen tegen de Chinese acupunctuur, het Turkse olieworstelen , de processie
van Echternach, de Iraanse tapijtweeftechnieken, de tapijten uit Azerbeidzjan, de Spaanse
flamenco, om er maar enkele op te noemen.

Los van de financiële kant van deze zaak is
een dergelijke erkenning zondermeer erg betekenisvol voor de morele ondersteuning van
de gemeenschap die nauw betrokken is bij het
evenement.
Voor de Aalsterse carnavalsgemeenschap is dit
ongetwijfeld een ferme opsteker waaruit in de
toekomst hopelijk de nodige kracht zal geput
worden om deze prachtige traditie in ere te
houden.
Volgens burgemeester Ilse Uyttersprot vormt de
erkenning een beloning voor de Aalsterse carnavalisten. ”We zijn heel blij met de erkenning, al

hoopten we dat die er vorig jaar al zou geweest
zijn, aldus de fiere burgemeester. Het is in de
eerste plaats een beloning voor de carnavalisten
zelf. Zij maken het volksfeest. We zijn fier dat er

zoveel creatieve mensen zijn die zich een jaar
lang inspannen om van drie dagen Aalst carnaval
een feest te maken.”
In het voorwoord dat Em. Prof. Dr. Stefaan Top,
volkskundige, schreef in het nieuwe Aalsters Carnavalsboek 2006-2010, lezen we het volgende.

“Dankzij deze grote en historische stap geniet
ons carnaval (Aalst en Binche) wereldprestige
en behoort het voortaan tot het mondiaal immaterieel erfgoed.
Deze internationale en officiële erkenning zijn
een uiterst belangrijk signaal dat carnaval niet
alleen cultuurhistorisch de moeite
waard is, maar dat het tevens een
relevante, maatschappelijke en een
cultuur- dynamische factor is, die
gekoesterd moet worden. Er staat
dus veel op het spel...
We weten en ervaren dat de meningen over carnaval in ons land
vandaag de dag niet onverdeeld
positief zijn. Het imago van carnaval
staat - en dat is al eeuwen zo - onder
druk, zoveel is duidelijk. Het is nu
de bedoeling van deze conventie
om onze carnavalisten een steuntje
in de rug te geven en hen ervan
te overtuigen dat hun feest niet zo
maar een banaal en geldverslindend
zottekesspel is, maar een historisch, cultureel,
creatief gegeven waarvan de lokale bevolking en
de duizenden bezoekers met volle teugen kunnen genieten en dat tevens voor de gemeente/
stad een meerwaarde betekent.
Zo bereikt de Parijse UNESCO-conventie uiteindelijk haar doel en wordt de Aalsterse gemeenschap er ook beter van. Meer moet dat toch
niet zijn?”
Tenslotte noteren we nog dat er in Aalst gedacht
wordt aan de uitbouw van een volwaardig carnavalsmuseum als educatief centrum, en zelfs de
bouw van een pretpark rond carnaval.
Stuk voor stuk initiatieven die niet alleen het
Aalsterse carnaval ten goede zouden komen,
maar ook een flinke promotie zou betekenen
voor het aloude carnaval in Vlaanderen.
De redactie
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Carnaval Halle wordt wakker
Omdat Elf een magisch en vereerd getal is binnen de carnavalsmiddens begint carnaval elk jaar op 11 november om 11.11
uur. Als het op carnavalvieren aankomt, zijn zij er in Halle altijd rap bij en zijn ze soms wel eens zotter dan op een ander.

Zo begint men er traditiegetrouw al mee op
10 november, de bedoeling is om het seizoen in te luiden maar tevens het prinsenpaar van het voorbije seizoen op te nemen
in hun respectievelijke orde.
Verspreid over twee dagen worden prins en
prinses onderworpen aan enkele proeven.
Afhankelijk van het resultaat van de proeven
wordt de prinses toegelaten tot de Orde
der Prinsessen ‘de schoenste societeit van
Halle’. Indien de prins slaagt in zijn proeven
wordt ook hij toegelaten tot de Orde van
Tastendeuvel. Zij ontfermt zich over al deze
mannelijke zotheden van Halle.
Je kan deze proeven min of meer vergelijken met een klassieke studentendoop, met
dat verschil dat alles heel proper en ludiek
verloopt.
Zij (Prinses Kristel) moest zich op 10 november om 19.11 uur aanbieden op het
Stationsplein bij de prinsessen van de
afgelopen jaren.
Zij moest zich laten vergezellen door vrouwen verkleed als sexy poesjes, schoolkinderen in uniform, elk met een rotte tand
(verwijst naar de job van Kristel als schooldirectrice), mannen verkleed als miss in
soiréekledij en personen in pyjama met een
oude wekker rond hun nek om op te winden.
In stoet ging het dan, weliswaar via enkele
tussenstops, naar de zaal Oud-Rodenem,
waar de prinsessen haar nog aan tal van
proeven onderwierpen.
De Orde van de Prinsessen had echter

nog een andere reden
tot vieren. Uit handen
van provinciaal voorzitter
Jean Ackermans mochten
20 ex-prinsessen immers
een aandenken ontvangen
voor het 11- jarig lidmaatschap bij FEN-Vlaanderen.
Op 11 november wordt
vervolgens Prins Ivo opgenomen in de Orde van
Tastendeuvel, de ‘principolste societeit van Halle’
dixit de oud-prinsen.
Enkele uren nadat prinses Kristel werd
gedoopt, was het inderdaad de beurt aan
Prins Ivo om te tonen dat hij een waardige
prins was en zo zijn plaats bij de prinsenorde
Tastendeuvel verdiende.
Traditioneel gebeurt dit op 11 november,
de dag waarop carnaval officieel geopend
wordt. De keuze van die datum komt nog
uit de tijd van Napoleon. Immers, waar hij
de plak zwaaide werden alle wetten over
gekheid ondergebracht in 11 artikelen.
De dag van vandaag is dat in de carnavalsmiddens nog steeds zo. Op de 11de dag
van de 11de maand, om 11 minuten na 11,
wordt het seizoen officieel gestart.
Prins Ivo I moest zich om 9.11 uur melden
aan café De Ridder. Als lid van De Postichkes
moest hij zich laten omringen door zo veel
mogelijk kale mannen met een echte postiche op hun hoofd, personen die dringend
naar de kapper moesten en mannen verkleed als scheidsrechter
op hoge hakken.
Dit laatste was een verwijzing naar zijn verkiezing, waarbij hij een
beenwonde opliep bij
een zaalproef die op
hoge hakken moest afgewerkt worden. Tot
slot moest hij ook vakbondsmensen in het
geel meebrengen.
De eerste proeven werGazet van de Carnavalist - Nr 160

den afgelegd aan het vertrekpunt, waarna
men in stoet naar Oud-Rodenem trok via
enkele stopplaatsen, waar ook nog proeven
dienden afgelegd te worden.
De eindstrijd vond dan plaats in OudRodenem. Daar moest hij aankomen om 11
uur en 11 minuten.
Na de geslaagde introducties is Halle klaar
om wederom een prachtig carnavalsjaar te
beleven.
De volgende afspraken van de carnavalisten
zijn nu 16 en 29 januari.
Op 16 januari is er ‘Halle op Losse schroeven’ waarbij men onder andere op zoek
gaat naar het beste Hals carnavalslied en
op 29 januari wordt het nieuwe prinsenpaar
gekozen.
De verkiezing van een nieuw prinsenpaar
is een van de hoogdagen binnen het Halse
carnaval. De kandidaten dienen immers
ook hier verschillende proeven af te leggen. Deze proeven nemen een ganse dag
in beslag waarna iedereen vanaf 19.00 uur
verwacht wordt in de zaal “’t Vondel” om
het verdere verloop van de verkiezing mee
te maken. Carnaval zelf heeft in Halle plaats
op 2, 3 en 4 april, elke dag met zijn eigen
activiteiten zoals de traditie het voorziet.
Hoogtepunt voor het prinsenpaar en elke
carnavalist in Halle is uiteraard de stoet op
zondag 3 april.
Foto’s: www.editiepajot.be
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Carnaval in Vlaams-Brabant
stelt nieuwe affiche voor
wordt op ruim 2.000 exemplaren
verspreid via carnavalscomités,
bibliotheken, gemeente- en cultuurhuizen. Nieuw is dat er dit
keer ook 25.000 flyers worden
verdeeld via winkels en cafés.
Ook de overkoepelende website
krijgt een opsmuk en zal vanaf
volgend jaar ook veel foto’s
publiceren van de verschillende
stoeten. Portaalsite:
www.carnavalinvlaamsbrabant.be
De koepelvereniging “Carnaval in VlaamsBrabant” stelde te Asse de nieuwe affiche
voor met de vijftien carnavalstoeten die plaats
vinden tussen 5 maart en 17 april 2011.
Het provinciebestuur Vlaams-Brabant ondersteunt sinds 2003 het carnavalsgebeuren via
deze koepel met de bedoeling het VlaamsBrabantse carnaval te promoten binnen en
buiten de provincie.
De affiche bestaat in twee formaten en

FEN-Vlaanderen kan zulke initiatieven alleen maar toejuichen
en verleent dan ook graag haar volle steun
om deze zaak extra in de kijker te stellen.
Voor dit jaar kondigde de gedeputeerde
voor cultuur Mevrouw Elke Zelderloo, die
tevens voorzitster is van de koepel, 8.500
euro subsidies aan.
Deze welgekomen centjes worden deels
gebruikt voor het uitgeven van de gemeenschappelijke affiche waarop alle stoeten

vermeld staan van de comités die voldoen
aan een aantal voorwaarden. Zo moeten
deze comités bijvoorbeeld zelf een stoet
organiseren, aan minstens drie andere
erkende carnavalstoeten in de provincie
deelnemen en aanwezig zijn op de twee
algemene vergaderingen van de koepel.
“De provincie hecht belang aan het carnavalsgebeuren.”, aldus Elke Zelderloo,
gedeputeerde voor cultuur.” Dit levendige
volksfeest is een belangrijke vorm van
cultureel erfgoed en verdient een plaats in
het rijke Vlaams-Brabantse cultuurleven.
Daarom hebben wij de subsidie met € 1.500
verhoogd ten op zichte van vorig jaar.”
Inzake de officële voorstelling de affiche
mocht Asse dit jaar als gastgemeente fungeren. In 2011 bestaat de Assese Raad van
Elf drie maal elf jaar. In 1978 had in Asse
voor het eerst een jeugdcarnaval plaats.
Het jaar daarop ging voor het eerst een
volwaardige carnavalstoet uit.

FEESTTENTEN

W. VERHAEGEN
en Zonen

E-mail: willy.verhaegen2@telenet.be

Tenten geschikt voor
barbecue
tuinfeesten
voetbaltornooien
enz ...

Gazet van de Carnavalist - Nr 160

8

buutte-onderwijs limburg

BOL sluit academiejaar af
met een geslaagde finale
Buutte-onderwijs Limburg is al lang geen onbekende meer in de carnavalsmiddens. Zestien jaar lang zorgen zij er al
voor dat het Limburgs tonpraterspeloton op regelmatige tijdstippen aangevuld wordt met nieuwe kandidaten. Meer
nog, de beide nieuwelingen kwamen uit Zuid-Limburg, een streek waar het tonpraten in ieder geval minder populair is
dan bijvoorbeeld aan de Maaskant. Sommigen beweren wel eens dat het Zuid-Limburgs dialect zich minder tot het tonpraten leent dan het Maaslands en dat precies daar de oorzaak ligt dat er in dit deel van de provincie minder tonpraters
actief zijn. De twee nieuwe kandidaten hebben echter bewezen dat deze stelling pure nonsens is. Het is gewoon een
kwestie van je stoute schoenen aan te trekken en er voor te gaan.

Dat Bèr Maessen, Roger Schepers en
Christof Slangen, de ploeg achter BOL, in
hun nopjes waren met deze twee nieuwe
aanwinsten uit Zuid-Limburg zal niemand
verbazen. Nieuw bloed en kruisbestuiving
zijn precies de twee elementen die een
positief effect hebben op alles wat leeft.
Het was bovendien een welgekomen
verfrissing, zeker als je weet dat enkele
tweede- of derdejaarsstudenten omwille
van beroeps- of familiale omstandigheden
moesten afhaken.

muzikale ensemble uit Elen. Op zijn minst
al een garantie voor geen gehoenkeboenk
op deze carnavaleske zondagnamiddag.
Naar goede gewoonte nam Roger Schepers
de taak als speaker, in zijn gekende stijl,
voor zijn rekening.
Op een carnavaleske namiddag als deze
horen uiteraard dansmariekes, en daar
zorgden de Gaaplepels uit Molenbeersel
voor.

Alhoewel er vijf kandidaten deelgenomen
hebben aan de opleidingsessie stonden er
op de Try-Out slechts vier in de praatton.
Tonprater Rudi Smets kon er inderdaad,
ondanks alle verwoede pogingen, omwille
van beroepsactiviteiten helaas niet bij zijn.
Maar niet getreurd, het organiserende
trio heeft aan inspiratie geen gebrek en
dus zorgden zij er voor dat het talrijk
opgekomen publiek vergast werd op een
carnavalesk geslaagde zondagnamiddag
die uitpuilde van de sfeer en de humor,
tijdens een vier uur durend programma.
Zoals de traditie het ondertussen wil was de
onvervangbare blaaskapel “Neet sjoén mer
hel” wederom van de partij. Stipt om 14 uur
werden alle toeters en bellen in de aanslag

gebracht en werden de aanwezigen als intro
getrakteerd op de hemelse klanken van dit

Het was Marc Janssens uit Meeuwen die
ditmaal de spits mocht afbijten met zijn
buut “Fonske het schoolmenneke”.

hebben opgezocht voor wat ontspanning,
plassen in het zwembad vanop de bovenste
wipplank, de rebel uithangen in de klas, en
ga zo maar door.
Schooljuf Chartel heeft menige keer zwaar
moeten ingrijpen om Fonske binnen de
krijtlijnen te laten lopen, maar niettemin
was Fonske helemaal niet van de domste.
Zo stelde juffrouw Chartel op de eerste
schooldag van het eerste studiejaar de
vraag wie de domste van de klas was.
Diegene die zich geroepen voelde mocht
vervolgens
rechtstaan,
maar
nadat
niemand zichzelf als dom beschouwde nam
Fonske dus maar het initiatief, en stond
recht. Toen juffrouw Chartel hem daarop
vroeg of hij zichzelf tot de domste rekende
was zijn antwoord: “Nee juffrouw, ik ben
alleen maar rechtgestaan omdat jij anders
alleen rechtstond in de klas”. Fonske gaf
op die wijze tijdens de eerste schooldag
in de lagere school reeds gestalte aan zijn
reputatie als pientere kerel.
Thuis

had

Fonske

het

alles

behalve

Marc is in het dagelijks leven kraanmachinist.
Als eerste in de ton gaan staan wordt door
sommigen vaak aanzien als een handicap.
Het publiek is nog niet opgewarmd, de sfeer
zit er nog niet 100% in, hetgeen dan weer
voor wat extra stress zorgt. Marc liet zich
echter als ervaren tonprater hierdoor niet
van de wijs brengen en ging er van meet
af aan resoluut tegenaan. Of Mark ook ooit
persoonlijk in de huid van Fonske heeft
gestaan valt te betwijfelen. Het personage
dat hij vertolkt moet immers op grond van
de talloze anekdotes een erg guitig kereltje
geweest zijn dat niet verlegen was om de
strafste kwajongensstreken uit te halen. Je
kent ze wel, door het sleutelgat gaan loeren
wanneer vader en moeder de bedstee
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gemakkelijk. Vader was bijzonder streng
en moeder slaagde er nooit in om iets
lekkers op tafel te toveren, behalve dan
de frikadellenkoek. Die bleek qua slechte
smaak alle soortgelijke vleeskoeken uit
de streek te overtreffen. Jammer dat
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de kat dood ging van het eten van de
frikadellenkoek en Fonske voorstelde om
toch maar weer voor de zoveelste keer een
nieuwe kat te kopen.
Een mooi verhaal over een klein dorpsventje
dat zich pakweg vijftig jaar geleden ergens
in de Limburgse Kempen had afgespeeld en
dat mooi vertolkt werd door Marc Janssens.
Na deze eerste humorvlaag is het de beurt
aan de Kezelzekskes uit Rotem. Net zoals
tijdens de vorige edities zorgt deze
(vr)olijke bende telkens weer opnieuw voor
de nodige afwisseling.

vrouwmens haar ventje wellicht nog
nauwlettender in het oog houden wanneer
zij in de buurt opduikt.
Niets is te vettig of te heet. Centraal in haar
levensfilosofie staat de liefde tegenover
elke medemens met een uitgesproken
voorkeur voor mannelijke medemensen
met wie ze liefst ettelijke uren na mekaar
stomende sex kan beleven.
Een eigenschap die blijkbaar al merkbaar
was vanaf de geboorte, later tijdens haar
jeugd alsmaar ruimere vormen begon
aan te nemen om uiteindelijk als rasechte
mannenverslindster door het leven te
gaan.
Als we haar mogen geloven hebben tot
nu toe slechts bitter weinig mannen haar
erotische fantasieën kunnen volgen en
waarmaken. Zelfs haar vriend niet, want
als ze die om een lang voorspel vroeg
en hij antwoordde, dat zij toch ook geen
kwartier voor de garage blijft staan met
haar sportkarretje alvorens binnen te
rijden, knapte ze meteen af.

Als tweede tonprater verwelkomt Roger
niemand minder dan Erik Verheyen voor
de elfde maal in de BOL buut ... dus
een jubileumbuut. Proficiat Erik!!! De
winkelgerant uit Rotem wiens talenten als
tonprater wijd en zijd bekend zijn. Je merkt
het ook meteen aan het publiek. Van zodra
Erik aan zijn opmars begint, zet iedereen
zich schrap, poetsen de slechtzienden hun
hoorapparaten en zetten de slechthorenden
hun brilglazen op scherp, of omgekeerd.
Grapje!

Menige dokter heeft er zijn hersens voor
gepijnigd om de oorzaak van deze niet in
te tomen erotische drang te achterhalen.
Geen enkele is er in helaas in geslaagd.
Kortom, Erik zette weer een knalprestatie
neer. Niet allen verbaal maar ook qua
mimiek en kostumering was alles weer
opvallend en erg kleurrijk verzorgd.
De rook rond Erik is nog niet helemaal
opgetrokken of we kregen de eerste
dame in de ton. Els Clerinx uit Widooie
(Tongeren) verschijnt erg kleurrijk in de
ton om haar verhaal van “Gekke Elly” uit
de doeken te doen.
Bij de inleiding van dit artikel hadden we
het al over twee kersverse Zuid-Limburgse
kandidaat-tonpraters. Dus vanaf nu geen
Maaslands dialect meer, maar wel een
buut in het authentieke Widooiese dialect.
Een prachtig dialect uit een dorpje van
amper 400 inwoners verscholen tussen de
vruchtbare Haspengouwse heuvelruggen.

De titel van zijn tonrede is voor
geen
interpretatie
vatbaar
“De
Mannenverslindster”, en wat voor eentje.
Na het aanhoren van de levenswandel van
deze supererotische dame, die alles door
een roze bril bekijkt, zal menig gehuwd

Widooie (Bêdöj in het dialect, spreek
uit Bedeuj) is de thuishaven van Els.
Beroepshalve is ze apothekeres en
daarnaast runt ze tevens een traiteurszaak
met de welluidende naam “Delicatsels”.
Van

kindsbeen

af

heeft
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het

carnavalsgebeuren
aangetrokken.

haar

altijd

erg

Het feit dat ze opgroeide in het Narrendom
Haren zal daar allicht niet vreemd aan zijn.
We komen dus erg dicht in de buurt van
FEN-voorzitter Jef Langenaeken. Klopt,
want ook hij is afkomstig uit Widooie,
woont er weliswaar niet meer maar is
er nog steeds erg actief als secretaris
van de Widooiese dialectkring. (Voor de
geïnteresseerden:
zie www.widooie.be).

Wie na Erik Verheyen als eerstejaarsstudent
verzocht wordt om plaats te nemen in de
ton, kan je bezwaarlijk bestempelen als
iemand die het grote lot gewonnen heeft.
Vergelijk het zo een beetje met Roger
Schepers die verzocht wordt om meteen
na een optreden van Eddy Wally een
liedje te zingen. Olé mensen, dat wordt
geweeeeeeldig!
Maar Els is iemand die zich niet snel van
de wijs laat brengen. Ze gaat er meteen
resoluut tegen aan en slaagt er binnen
de kortste keren in om alle aandacht van
het publiek op te eisen. Het principe van
“Aanval is en blijft de beste verdediging” is
ook hier toepasselijk.
Het leven van Elly ziet er op erotisch vlak
al even rooskleurig uit als dat van de
mannenverslindster. Niet verlegen om een
standje meer of minder baant ze zich naast
haar vriendje Michelleke (een seuteke
volgens Elly) een vrolijke weg door het
leven.
Na haar mislukte studies aan de unief, besluit
ze als meid van alle werk aan de slag te
gaan bij een rijke kakmadam. Poetsen,
strijken, wassen, plassen horen er bij, maar
ook de heer des huizes mag blijkbaar zo
nu en dan eens rekenen op een grondige
10
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GRATIS INK-

beurt. Zelfs de tuinman ontsnapt niet aan
de levenslust van Elly en als deze man
zijn lustgevoelens achterwege blijven dan
mengt Elly hem wel een beetje van dat
blauwe pilletje in zijn soep, bij zoverre dat
de vermicelli er soms overeind van staat.
Na afloop mogen we stellen dat Els
Clerinx een meer dan behoorlijke prestatie
neerzette in de ton. Hopelijk zien we haar
de volgende jaren terug en zal zij in ZuidLimburg de geknipte ambassadrice van
BOL worden.
Tijd
voor
een
surpriseact.
De
wereledvermaarde
goochelaar
Regor
verbaasde het aanwezige publiek met zijn
komische goochelshow.
Als je deze artiestennaam Regor omdraait

typetje “Bompa Chretien”. Dat hij voor dit
typetje koos heeft allicht te maken met
zijn hobby als hulpverlener bij het Rode
Kruis, want hij weet als geen ander het
leven van de bewoners van een rust- of
verzorgingstehuis haarfijn en op een erg
ludieke wijze te omschrijven.
Zo komen we te weten dat hij samen met
zijn vrouw Irma dagelijks geniet van wat
men in de volksmond “een rustige oude
dag” noemt. Geregeld een kaartje leggen,
af en toe een uitstapje met de bus en voor
het overige een zorgeloos leven.
Helaas ontsnapt hij evenmin aan de
kwalen waar vele ouderlingen mee te
kampen hebben. Zijn hardhorigheid speelt
hem soms parten, zeker als Irma na een
spruitjesstamppot een wind laat vliegen,
het bijbehorende geluid zijn oor niet
bereikt en de waarneming helaas enkel
moet gebeuren via zijn uitermate goed
ontwikkeld reukorgaan. Dat is alles behalve
prettig en geef toe, je zou voor minder de
kamer uit vluchten.

te brengen met enkele bekende Limburgse
schlagers.
Vervolgens en bovendien als afsluiter van
het showgedeelte was het de beurt aan Pin
en Greet, een duo uit Nederlands-Limburg.
De ene helft van het duo namelijk “Greet”

Samengevat mag gesteld worden dat
ook Eddy een goede prestatie neerzette.
Mensen vergeten soms dat een individueel
optreden, waarbij je gedurende minstens
dan heb je Roger…. juist ja die… tonprater,
presentator van dienst en lesgever van
de BOL-Limburg. Met deze show bewees
Roger dat hij nog andere kwaliteiten heeft
dan tonpraten alleen.

elf minuten geconcentreerd het publiek
moet weten te boeien, niet eenvoudig is

of te wel Annie Schroeders, is voor BOL
geen onbekende. Als oud-leerling stond ze
twee jaar in de BOL-ton.
Haar tegenspeler Pin (Wim Joosten) is
eveneens een gerenommeerde tonprater in

Na de pauze is het opnieuw de beurt aan
de hofkapel om het publiek op te warmen
voor het tweede deel van de 16de Try-Out.

Nederlands-Limburg waar hij ooit de titel
van Limburgs kampioen wist weg te kapen.
Zij brachten in de finale van deze Try-

Als vierde en dus als laatste tonprater is
Eddy Rochus uit Kerniel (Borgloon) aan
de beurt. Ook hij is eerstejaarsstudent,
Zuid-Limburger van origine en groeide op
tussen de bloesems in het Land van Loon.

Out een erg door het publiek gesmaakte
muzikale showparodie.
Tot slot kreeg tonprater Marc Janssens nog

Beroepshalve is hij actief als bediende
bij Ford Genk maar daarnaast weet hij
zijn vrije tijd naadloos op te vullen als
verantwoordelijke hulpdienst bij het Rode
Kruis Borgloon en als voorzitter van de
carnavalsvereniging De Stroopmennekes
van Borgloon. Dat die man daarnaast
nog de tijd vindt om een opleiding als
tonprater te volgen, kunnen we alleen
maar bewonderen. Chapeau Eddy!

en een wekenlange training vergt.

Eddy heeft zijn keuze laten vallen op het

toegespeeld om de aanwezigen op dreef

Wij hopen Eddy dus ook tijdens de
volgende jaren te mogen terugzien bij het
instituut BOL.

de Tinnen Bierpot voor zijn niet aflatende
inzet.
Daarna

volgde

diploma’s,
sprekers

een
met

de

uitreiking

van

de

dankwoordje

van

de

afsluiter

het

als

finale

Nadat alle tonpraters de revue gepasseerd

Limburgs Volkslied.

waren en de juryleden zich hadden

We zijn er zeker van dat alle aanwezigen

teruggetrokken, zoals dat in vaktermen
wordt verwoord, kreeg het Limburgs
zang- en showtalent Yvo Smeets de micro
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een toffe zondagnamiddag hebben mogen
beleven. Zij die er niet waren hadden
uiteraard wederom ongelijk.
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TENTEN- EN VLOERENBEDRIJF
Gespecialiseerd
in carnavalsartikelen

LECOQUE
bvba LECOQUE - PETRY sprl

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

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

Pins en plaketten
in verschillende vormen,
maten en prijzen

Koolstraat 58
9300 Aalst

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

Carnavalesk Riemst opende feestelijk
op 11 november
Met optredens van de Hofkapel Val-Meer,
Kidsswing Veldwezelt, Dansmariekes De
Djemmers, Ivo Smeets, Estenbleef, Bie
Toeval, De Apollonaiskes, en de Shakin
Dj’s zat de sfeer er goed in. DJ De Jefkes
verzorgden tussen de optredens door de
muziek.

Op 11 november werd het carnavalseizoen
in Riemst traditioneel in gang gezet met
Carnavalesk Riemst. Dit was al de vijfde
editie en al de aanwezigen waren het er
roerend over eens dat Carnavalesk Riemst
2010 één van de absolute hoogtepunten
was van de voorbije jaren. Veel volk,
prachtige optredens en vooral een
fantastische sfeer.
Zoals ieder jaar was men er in Riemst ook
deze keer weer vroeg bij. Vanaf 09u30
kon men immers in de cafetaria van
’t Paenhuys terecht voor een stevig ontbijt.
Zonder voldoende krachtvoer kom je een
dergelijke dag immers niet door. Omstreeks
10u30 volgde dan een optocht rondom zaal
’t Paenhuys en dit onder begeleiding van
de hofkapel van Val-Meer. Hierbij werd er
ook even halt gehouden aan het rusthuis
Eyckendael, waar de bewoners getrakteerd
werden op enkele muzikale verpozingen.
Een actie die, getuige de reacties van
de bewoners, meer dan gesmaakt kon

worden. De afspraak voor een nieuw
bezoek komend jaar ligt bij dezen dan ook
al vast.
Om stipt 11u11 volgde dan de officiële
opening
in
aanwezigheid
van
de
nationale
FEN-voorzitter
Jef
Langenaeken, de nationale FENondervoorzitter
Jean-Jos
Lecoque,
burgemeester Mark Vos, schepen van
cultuur Marina Pauly, schepen van
feestelijkheden Bert Cilissen en andere
prominenten. Na de nodige speechen,
huldigingen en dankwoorden konden de
feestelijkheden beginnen.
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Carnavalesk is in Riemst en omstreken
de laatste jaren een begrip geworden en
dat was te merken aan de opkomst. Er
wordt zelfs gesproken over het hoogste
aantal bezoekers van alle edities. Dat én
de goede samenwerking tussen de vele
Riemstse carnavalsverenigingen die samen
Carnavalesk organiseren, toont duidelijk
aan hoezeer Carnaval leeft in deze
Limburgse gemeente. De mensen houden
hier van Carnaval en sparen kosten nog
moeite om van ieder carnavalsjaar weer
een onvergetelijke gebeurtenis te maken.
Dat belooft dus voor volgend jaar wanneer
Carnavalesk zal plaatsvinden op de voor
carnavalisten speciale datum 11/11/2011.
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Steeds meer fiscale controles
in het vzw-landschap
Het Vlaams Studie- en Documentatiecentrum voor vzw’s kondigde een tijdje geleden reeds aan dat de fiscale controles
op vzw’s zouden verscherpt worden. Momenteel zijn de fiscale administraties zoals voorspeld erg actief geworden.
Vanuit de belastingsdiensten worden geregeld controles gedaan op vlak van btw, boekhouding, rechtspersonenbelasting
en vrijwilligerswerk. Ook slapende vzw’s worden aangeraden te ontbinden. We geven hiervan een overzicht.
1.

Transparantie via de nieuwe vzwwet - fiscale controlecellen

De wet van 2 mei 2002 voerde grondige
wijzigingen door aan de bestaande
wet van 27 juni 1921. Eén van de
hoofdbetrachtingen was om de misbruiken
in de vzw-wereld zoveel als mogelijk tegen
te gaan door onder andere de invoering
van de plicht tot neerlegging van de
jaarrekeningen. Men beoogde via deze
wetswijziging fiscale transparantie in de
vzw-wereld mogelijk te maken.
Enige tijd na de invoering van de
vernieuwde
wetgeving
werden
de
diensten, belast met het onderzoeken van
vzw’s, georganiseerd. Per provincie werden
controlecellen in het leven geroepen met
de bedoeling het vzw-landschap duidelijker
in kaart te brengen, wat de administraties
toe moest laten gerichte controles te doen
op allerlei vlakken.
2.

Overzicht van de meest courante
controles
De meeste controles die worden uitgevoerd
zijn een gevolg van de aangifte in de
rechtspersonenbelasting.
Naast de verplichte neerlegging van de
jaarrekeningen moet bijkomend elk jaar een
belastingsaangifte gebeuren.
Na het onderzoeken van uw aangifte,
waarbij bepaalde inkomsten of uitgaven
in het oog springen, wordt soms een
vraag om inlichtingen verstuurd. U wordt
dan gevraagd om bepaalde inkomsten
of uitgaven te verantwoorden en nader
te verklaren. Naar aanleiding van uw
antwoord kan de administratie beslissen om
de zaken van naderbij te gaan bezoeken
bij de vereniging ter plaatse, maar ook
zonder vraag tot inlichtingen kan u een
controle krijgen. Daarnaast worden er ook
een bepaald percentage steekproeven
gehouden.
Welke
zaken
worden
het
meest
gecontroleerd?

Boekhouding (algemeen)
In het algemeen kan uw vzw een
boekhoudkundige controle krijgen. Elke
vzw, groot of klein, dient nauwkeurig
een boekhouding te voeren. Alle
inkomsten en uitgaven moeten worden
bijgehouden en vooral de uitgaven dient
u te kunnen staven aan de hand van een
verantwoordingsstuk (factuur of kasticket).
Kan u tijdens een controle bepaalde
uitgaven
niet
verantwoorden,
dan
zullen deze uitgaven in principe worden
getaxeerd. De administratie gaat er dan
immers van uit dat deze gelden werden
uitbetaald aan een medewerker van de
vzw, zonder dat er een fiscale fiche werd
opgemaakt. Er is in dat geval sprake van
een geheim commissieloon. We hameren
er dan ook steeds op om voor elke uitgave
een bewijsstuk te vragen en bij te houden
in uw boekhouding. In sommige gevallen
volstaat een bewijsstuk niet en moet er
tevens een fiscale fiche opgemaakt worden.

Vrijwilligersvergoedingen
Vrijwilligerswerk
is
per
definitie
onbezoldigd. Dit neemt niet weg dat een
vrijwilliger toch een onkostenvergoeding
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kan krijgen. Het gaat niet om een loon,
maar om een vergoeding van kosten
die de vrijwilliger maakt tijdens het
vrijwilligerswerk.
De vereniging kan ervoor kiezen de
werkelijk gemaakte onkosten aan de
vrijwilligers terug te betalen. In dit systeem
dient de vrijwilliger alle gemaakte onkosten
te kunnen staven aan de hand van
bewijsstukken. Deze bewijsstukken moeten
in de boekhouding van de vzw worden
bewaard. Kunnen bepaalde uitbetaalde
onkosten niet gestaafd worden, dan kan
een aanslag in de geheime commissielonen
volgen. Bewezen onkosten worden bij de
vrijwilliger niet belast.
Voor sommige onkosten is het bewijs
evenwel moeilijk of onmogelijk te leveren.
We denken bijvoorbeeld aan het gebruik
van een computer, aangezien deze ook
voor privé-doeleinden wordt gebruikt.
We moeten u niet uitleggen dat het
quasi onmogelijk is om te bewijzen welke
hoeveelheid inkt werd geprint voor de vzw.
Daarom bestaat er ook de mogelijkheid van
een forfaitaire onkostenvergoeding.
De forfaitaire onkostenvergoeding is aan
een dubbele maximumgrens onderworpen:
max. 30,22 euro per dag en max.
1208,72 euro per jaar (index 2010).
Deze vergoedingen zijn vrij van RSZ en
niet belastbaar op voorwaarde dat de
grensbedragen niet overschreden worden.
Er moeten geen fiscale fiches opgemaakt
worden.
Belangrijk is dat er per vrijwilliger een
nominatieve lijst wordt bijgehouden met
vermelding van de uitgekeerde sommen.
Elke verrichting van elke vrijwilliger dient u
daarin op te nemen. De praktijk leert ons dat
de administratie naar deze lijsten vraagt.
Heeft u deze lijst niet bijgehouden, dan zit
u met een groot praktisch probleem. Het
is dus noodzakelijk om in de boekhouding
een dergelijke lijst bij te houden, zeker
13
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als u bepaalde vergoedingen uit een
kas zou betalen. Indien u de vrijwilligers
uitbetaalt via een overschrijving, dan is
een nominatieve lijst niet vereist, maar
enkel in het geval dat u de vergoedingen
dag aan dag overschrijft, zodat kan
gecontroleerd worden dat de daggrens niet
is overschreden.
Is er geen nominatieve lijst en kan
u bovendien aan de hand van de
bankrekeninguittreksels niet staven dat
deze grenzen werden gerespecteerd, dan
riskeert uw vzw opnieuw een aanslag in de
geheime commissielonen.
Er dienden dan immers fiches te worden
opgemaakt.
We geven nog mee dat het sinds enige tijd
mogelijk is om een combinatie te maken
van de forfaitaire onkostenvergoeding
met een terugbetaling van de bewezen
vervoerskosten, en dit voor maximum 2000
kilometer per jaar per vrijwilliger. Dit was
voorheen niet het geval.

ruimte huurt of verhuurt. Ingeval een vzw
huurt, heeft de controle tot doel na te gaan
of de verhuurder deze inkomsten wel heeft
aangegeven in zijn inkomstenbelasting. Is
dit niet het geval, dan kan men via controle
bij de vzw, de inkomsten van de verhuurder
gaan belasten.
Omgekeerd kan een vzw zelf ook onroerend
goed verhuren en wordt zij in bepaalde
gevallen op deze inkomsten belast. Deze
inkomsten dienen correct te worden
aangegeven in het correcte vak van de
aangifte zelf. Het is aldus niet voldoende om
bij de aangifte een bijlage te voegen waarin
u een overzicht geeft van alle inkomsten en
uitgaven.

Huurgelden - onroerende inkomsten
Het gebeurt vaak dat een vzw een pand of

Ook de btw-administratie zit niet stil. Deze
administratie onderzoekt vrijwel steeds de nieuw
opgerichte vzw’s. Aan de hand van bijvoorbeeld
het doel dat in de statuten opgenomen wordt,
vermoeden de btw-diensten dat de vzw wel eens
btw-plichtige inkomsten zou kunnen genieten.
Pas opgerichte vzw’s krijgen dan ook vaak een
brief met de mededeling dat men vermoedt
dat er een btw-nummer moet aangevraagd
worden. Krijgt u een dergelijke brief ,contacteer
dan meteen de btw-administratie en ga er zeker
nooit automatisch van uit dat uw vzw niet btwplichtig is!

Rechtspersonenbelasting
In

principe

is

een

vzw

aan

de

rechtspersonenbelasting onderworpen.
Dit houdt in dat zij op haar winsten niet
wordt belast, in tegenstelling tot in de
vennootschapsbelasting. Grote verenigingen
kunnen dus een pak inkomsten binnen rijven
zonder erop belast te worden. Om die reden

Voordelen alle aard
Veel verenigingen kopen een GSM, een PC
of zelfs een wagen aan. De raad van bestuur
stelt deze aankopen ter beschikking van
bepaalde vrijwilligers, die ze aanwenden
in het kader van de VZW-activiteiten.
Onvermijdelijk worden deze voorwerpen
ook gebruikt voor persoonlijke doeleinden.
In dat geval moet het gebruik ervan
beschouwd worden als een voordeel van
alle aard voor de vrijwilliger. Voor hem of
haar betekent dit dat hij of zij dit voordeel
dient aan te geven in de personenbelasting.
Wenst men te vermijden dat een aangifte
moet gebeuren, dan moet de vereniging op
het eind van het jaar een factuur opmaken
aan de vrijwilliger. Het gebruik van een PC
bijvoorbeeld is niet langer een voordeel van
alle aard als de VZW hiervoor 180 euro per
jaar factureert aan de vrijwilliger. Betaalt
de VZW tevens de internetaansluiting,
dan moet bijkomend 60 euro worden
aangerekend aan de vrijwilliger.
De fiscus controleert of u een factuur
hebt gemaakt die het voordeel alle aard
wegneemt. Stelt zij vast dat er geen
factuur werd gemaakt, dan controleert
men of het voordeel werd aangegeven in
de personenbelasting!

BTW

tracht de fiscus bepaalde vzw’s onder te brengen
in de vennootschapsbelasting. Dit is het geval
voor vzw’s waarvan de commerciële activiteiten
niet langer bijkomstig zijn aan het belangeloze
hoofddoel. Controles op deze vzw’s zijn tevens
verscherpt.

Slapende vzw’s
Tot slot, van alle bestaande vzw’s is er een
groot deel slapend of helemaal niet meer actief.
Bij dergelijke vzw’s wordt de aangifte in de

Roerende inkomsten
Ook

uit

de

verhuring

van

roerende

goederen (materiaal, stoelen, tafels, ...) of
de overdracht van roerende rechten kan een
vzw inkomsten halen.
Op deze roerende inkomsten dient roerende
voorheffing te worden betaald.
De aangifte zelf heeft op dit vlak slechts
een eerder informatief karakter. Op het
ogenblik dat u de aangifte doet, moet de
roerende voorheffing al zijn ingehouden en
doorgestort naar de Schatkist.
Op vlak van roerende inkomsten gebeuren
er steeds meer controles, hoewel er in vele
vzw’s een grote onwetendheid heerst op dit
vlak.
Voor

meer

informatie

aangaande

dit

onderwerp verwijzen we naar het artikel op
pagina 18.
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rechtspersonenbelasting uit het oog verloren.
Een niet-aangifte wordt in principe gesanctioneerd
met een geldboete van 625 euro. Gezien de
controles op de aangiften veel verstrengd zijn,
worden in principe meer boetes opgelegd. Wel
stellen we vast dat de administratie in vele
gevallen niet meteen een boete gaat opleggen,
maar de laatste gekende verantwoordelijke van
dergelijke vzw’s contacteert met de mededeling
dat de vzw, indien deze geen activiteiten meer
ontwikkelt, beter in vereffening gaat, om zo
boetes te vermijden. Deze praktijk moeten we
zeker toejuichen. Vaak is de vzw in praktijk
immers al lang opgedoekt, zijn er geen middelen
meer en zijn vele leden en bestuurders niet meer
te bereiken. Het zou oneerlijk zijn om degene
wiens adres bekend is bij de administratie
zomaar te laten opdraaien voor deze boetes.
De redactie

Bron: VSDC
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praktische tips

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

Het Feest der Goedgemutsten dat ditmaal
al voor de 39ste 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

Om alles vlot te laten verlopen
geven wij hierna een overzicht van
de tijdstippen waarop 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
22u00
22u45
23u15
23u45

-

JAARORDE 2011
FEN-Vlaanderen

FEN Vlaanderen

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.

Uitreiking van de
Zilveren Narren en Euronarren

Deze kaart kan u op het
Feest der Goedgemutsten 2011 te Temse
inruilen voor een gratis jaarorde 2011.

Lidnummer: 0001

Provincie: Antwerpen

Vereniging: Orde van de Goedgemutste Carnavalisten
Lokaliteit: 1111 Carnavalegem
Naam en handtekening van de begunstigde:

Vlaams-Brabant
Limburg
Antwerpen
West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
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Inzake de organisatie van het Feest der Goedgemutsten brengen wij net zoals
andere jaren enkele nuttige tips onder de aandacht.
Op dit moment tellen we immers een behoorlijk groot aantal nieuwe leden
waarvan de meesten weinig of niets afweten over de praktische kant van dit
grootse evenement.

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

nieuwe FEN-jaarorde 2011.
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.

TE NOTEREN
1. Onlangs hebben wij u gevraagd ons de stichtingsdatum van uw vereniging te willen
opgeven. Wij hopen dat elke vereniging ons deze datum zo snel mogelijk zal doorgeven.
2. Wij willen u nogmaals met aandrang verzoeken uw adresgegevens in onze
ledenlijst te controleren. Zowel uw gewone postadressen als uw mailadressen?
3. Gelieve nota te willen nemen van het nieuwe mailadres van onze provinciale
commissaris voor de provincie Oost-Vlaanderen, met name Willy Verhaegen.
Nieuw mailadres: willy.verhaegen2@hotmail.com
4. De Jokers uit Turnhout (Lidnr. 0025) melden ons dat hun Turnhouts Kindercarnaval
van 30/01/2011, ingevolge een brand, verplaatst werd naar de zaal De Gilden,
Gildenstraat te Turnhout.
Gazet van de Carnavalist - Nr 160
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Orde van de Raepe uit Lokeren is er klaar voor!
Met het Feest der Goedgemutsten 2011 voor de deur leek het ons nuttig snel nog even de vereniging in de kijker te
plaatsen die verantWoordelijk is voor de organisatie van dit megacarnavalsfeest. Hoewel het feest der Goedgemutsten
doorgaat in de Expohallen te Temse zijn de inrichters actief in de naburige stad Lokeren. Welke geschiEdenis zit er
achter deze stadscarnavalsvereniging en hoe gaat het er aan toe tijdens de carnavalsfeesten?

Carnaval te Lokeren voor 1971
Carnaval heeft in Lokeren altijd bestaan,
maar werd op verschillende manieren
gevierd.
Na de oorlog waren er de
zomercavalcades met grote shows op
het marktplein en veel Nederlandse
groepen. Dit werd georganiseerd door de
feestcommissie, en lokte een massa volk
naar de markt.
De stoeten en het bijgaande verkleden
onderging vele ups en downs. Er waren
verscheidene carnavalsverenigingen in
de stad. Iedere wijk of straat had er wel
één. Stilaan is dit doodgebloed en was het
tijdperk van de domino’s en de volledig
gemaskerden aangebroken. Om 24 uur
moest men dan, op uitdrukkelijk verzoek
van de gemeente zijn masker afnemen,
terwijl het masker voor velen enkel de
bedoeling had de mensen te verwijten, uit
te schelden en hun gal uit te spuwen op een
ludieke manier. Een paar jaar later heeft de
overheid een nummering ingevoerd die
iedere verklede moest dragen, en die op
voorhand moest afgehaald worden bij
de gemeente. Helaas is het gemaskerde
carnaval als gevolg hiervan stilaan uit
het straatbeeld verdwenen.

jaren geëvolueerd en op verschillende
manieren georganiseerd. Eerst was er
een bal, dan werd er een eetmaaltijd aan
toegevoegd, soms was het op uitnodiging,
maar de laatste jaren is de verkiezing nu
met een heus banket en shows gebracht
door de kandidaat prins of prinses (sinds dit
jaar) en ook door de Orde Van De Raepe.
Het carnaval in Lokeren is sinds 1971,
onder de organisatie van De Orde van De
Raepe, altijd samen gegaan met een stoet,
een slonzenstoet en een fakkelstoet met
verbranding van de prinsenpop.
De opeenvolging van het carnavalsgebeuren
is de laatste jaren enkele malen veranderd.
Vanaf 1971 was de carnavalstoet op
zondagavond. Dit had als bedoeling de
toeschouwers ook de kans te geven om
naar Aalst te gaan kijken. Op maandag was
er dan de slonzenstoet en de week daarna
op zaterdagavond de verbranding van de
Prins met fakkelstoet.

Start van de Orde van de Raepe
1971
In het begin van de jaren 70 probeerde
de stationswijk met een aantal horecauitbaters terug nieuw leven in het
Lokerse Carnaval te krijgen. Zij kozen
dan ook in 1971 en 1972 plaatselijke
prinsen uit de middenstand (Dirk Van
Den Bergh en Chris Temmerman).
Carnaval in Lokeren kwam terug tot
leven, andere horeca-uitbaters sprongen
mee op de trein en in 1973 werden er
reeds heuse verkiezingen gehouden met
carnavalsvedetten zoals “De Twee Pinten”,
“Ria Valk” enz. … Deze hadden plaats in zaal
Concordia, het Motel te Lokeren en in 1973
zelfs in de cafetaria van S.C. Lokeren.
Vanaf dat jaar werd er ook terug een stoet
en een prinsenverbranding ingericht. In
versneld tempo ging het dan bergop en
werden er verschillende nieuwe groepen
opgericht. Alles werd beter georganiseerd
door de ervaring die men opbouwde in de
loop der jaren.
De prinsenverkiezing is in de loop van de

In de jaren negentig is de carnavalstoet dan
naar de zondagnamiddag gebracht.
Nu is de carnavalstoet, sinds 2002, naar
zaterdagavond gebracht en de slonzenen fakkelstoet op zondagavond, dit op
algemene aanvraag van de groeperingen en
jeugdige carnavalisten.
Sinds
1981
werd
er
ook
een
jeugdprinsenverkiezing gehouden in het
cultureel centrum.
De Orde van de Raepe heeft dan ook twee
Jeugdprinsen van Oost-Vlaanderen gehad,
namelijk Kristel I en Vicky I.
De vereniging had ook de eer om een Prins
van Oost-Vlaanderen in haar midden te
Gazet van de Carnavalist - Nr 160

hebben, namelijk Freddy Wiels die jammer
genoeg ondertussen overleden is.
Het carnaval in Lokeren is met de jaren
uitgegroeid tot een echt volksfeest, terwijl
het bestuur, dat vroeger grotendeels
bestond uit horeca-uitbaters, in de loop der
jaren volledig vervangen geweest is door
ex-prinsen. De stoeten in Lokeren trekken
nog steeds een massa volk, doch daar waar
de horeca destijds aan de basis gelegen
heeft van het oorspronkelijke carnaval in
Lokeren, is het precies de horeca in het
centrum die de organiserende vereniging
een beetje in de steek laat. Een fenomeen
dat hoe langer hoe meer ook terug te
vinden is in andere steden en gemeenten.
Zoals alles in onze samenleving continue
verandert, kan carnaval evenmin aan
dit proces ontsnappen. Steeds maar
vernieuwingen aanbrengen, het bestuur
verjongen, enz … maar gelukkig zal carnaval
altijd blijven bestaan. Drie dagen uit de bol
gaan, feest vieren en alle dagelijkse
beslommeringen even opzij schuiven …
In de loop der jaren heeft de
vereniging ook een ganse schare van
bestuursleden gehad. Velen daarvan
hebben de vereniging ondertussen
vaarwel gezegd terwijl anderen
jammer genoeg zijn overleden. In
2004 organiseerden we voor de eerste
maal het Feest der Goedgemutsten te
Temse, waar we dit jaar een vervolg
aan breien. De orde kende de laatste
jaren ook wat nieuwkomers waaronder
enkele jeugdige personen zodat onze
toekomst verzekerd is. In ons jubileumjaar (40 jaar bestaan carnaval van
Lokeren) zijn we er dan ook van overtuigd
dat het carnaval in Lokeren meer dan ooit
opnieuw aan een opmars bezig is.
Momenteel is het bestuur van De Orde van
de Raepe als volgt samengesteld.
Dagelijks bestuur:
Voorzitter: De Keyser Rony
Vice-voorzitter: Bruggeman Christiaan
Penningmeester: Van Gucht Patrick
Secretaris: De Grande Jorgen
Bestuursleden:
De Witte Emiel, Van Beneden Rony, Van
Boven Brunhilde, Vertonghen Stijn, Bellens
Donny, Michiels Bart en Vervaet Lucien.
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Aangifte rechtspersonenbelasting
Hoe roerende inkomsten aangeven?
Via de rechtspersonenbelasting moet elke vzw jaarlijks alle inkomsten aangeven. Ook de roerende inkomsten waarop
roerende voorheffing moet worden ingehouden, dienen aangegeven te worden. Op het ogenblik dat u deze inkomsten
aangeeft, is de roerende voorheffing in principe al afgehouden en doorgestort naar de Schatkist. Er volgt dan geen
bijkomende aanslag. In de volgende tekst geven wij een overzicht van de roerende inkomsten op welke de voorheffing
verschuldigd is. Aangezien de wetgeving evenals de commentaren op deze wetgeving nogal omvangrijk zijn, gaan we
ons hierna beperken tot wat interessant en belangrijk is voor carnavalsverenigingen.

Wettelijke bepalingen
De artikelen 221 tot 223 van het
Wetboek Inkomstenbelastingen bepalen
welke inkomsten van een vzw belastbaar
zijn. Wat de roerende inkomsten
betreft, bepaalt het wetboek dat de
vzw’s belastbaar zijn op het vlak van de
inkomsten en opbrengsten van roerende
goederen en kapitalen.
Inkomsten en opbrengsten van de
roerende goederen en kapitalen
Met de inkomsten en opbrengsten
van roerende goederen worden alle
opbrengsten uit roerend vermogen
bedoeld,
zoals
ondermeer
deze
uit intresten en die van verhuring,
verpachting en gebruik van roerende
goederen.
Uit ervaring weten we dat sommige
vzw’s uit de carnavalswereld met deze
inkomsten kunnen te maken hebben. We
lichten ze daarom een beetje toe.
Interest
Het betreft de interesten die men ontvangt
op de gelden die op een spaarboekje,
een termijnrekening, enz. staan. De
roerende voorheffing wordt in principe
door de bank ingehouden en doorgestort
naar de schatkist. De vzw moet deze
inkomsten dus niet aangeven en geen
roerende
voorheffing
doorstorten.
Echter, indien de bankinstelling dit nalaat
(wat slechts zelden voorkomt) dan moet
u als vzw zelf de roerende voorheffing
inhouden en de inkomsten opnemen in

de aangifte. Op de rekeninguittreksels
van de bankinstelling kan u controleren
of de roerende voorheffing al dan niet
werd ingehouden.
Inkomsten van verhuring van
roerende goederen
Nogal
wat
verenigingen
verhuren
materialen aan hun leden of derden,
bijvoorbeeld carnavalswagens, tafels,
kledij, stoelen, toiletwagens, enz.
Op deze huurinkomsten is roerende
voorheffing verschuldigd. Het standpunt
van de administratie is dat het de
particuliere huurder is die de roerende
voorheffing moet voldoen op het
ontvangkantoor, door gebruik te maken
van formulier 273.
In theorie betekent zulks dat een
vereniging
die
bijvoorbeeld
een
wagen huurt, 15%
van de huurprijs
dient af te dragen
aan de Belgische
Staat.
Wij zijn er van
overtuigd dat vele
carnavalisten die het
voorgaande zinnetje
goed hebben gelezen
het in Keulen horen
donderen.
Na informatie te
hebben ingewonnen
blijkt
zelfs,
dat
wanneer de huurder
van bijvoorbeeld een
carnavalswagen
mogelijk door pure
onwetendheid - zou
verwaarlozen deze
fiscale verplichtingen
op te volgen, de
verantwoordelijkheid
overgedragen wordt
naar de verhuurder
van de wagen, die
dan op zijn beurt
moet instaan voor
het papierwerk en
de betalingen.
Wat dit in de praktijk
gaat betekenen is
voor ons nog niet
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helemaal duidelijk. We hopen er in de
volgende editie van ons ledenblad meer
gedetailleerd op terug te komen.
Een zaak is echter klaar en duidelijk.
De Belgische Staat heeft een nieuwe
melkkoe gevonden. Deze keer de vzw’s.
Hoe lang gaan onze geachte politici de
kleine verenigingen nog blijven pesten?
Wellicht tot iedereen er de brui aan geeft
en foert zegt!
Maar ja, ook hier zijn de kleine vzw’s weer
het slachtoffer van de wanpraktijken van
de vele nep-vzw’s.
Een tip voor de regeringsonderhandelaars!
Neem in de nieuwe financieringswet een
systeem van vrijstelling op!
De redactie.
Bron: VSDC
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advertenties “te huur” en
koop”
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de kijker
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 : C.V. De Naomiekes
Bertrand Chretien - Tongershuisstraat 41 - 3700 Tongeren
Tel. 012/23 27 28 - GSM 0485/91 16 96
0894/150208

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

Te koop
Mooie carnavalswagen. Onmiddellijk beschikbaar.
Afmetingen: B: 3,00 m - L:12,00 m
Prijs overeen te komen.

Te huur
Diverse wagens

Communicatie kan
in het Nederlands

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

Contactadres : De Bergtappers - Gellik
Jeurissen Danny - Bessemerstraat, 186 bus 2 - 3620 Lanaken
GSM: 0477/51 51 73 - Email: jeurissendanny@hotmail.com
1095/131106

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

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

Contactadres : Feest- en Sportcomité Kwenenbos - Merelbeke
De Raeve Gerrit - Wielewaalstraat, 3 - 9820 Merelbeke
0564/130909
GSM: 0484/50 65 22 - gerritderaeve@skynet.be
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advertenties “te huur” en “te koop”
Te koop
Carnavalremorque in zeer goede staat (reglementaire maten)
alsook de bijbehorende kostuums.
Telefonisch bereikbaar na 17 uur.

Te koop
Carnavalswagen met als thema “Virus”, maar hij kan vrij gemakkelijk omgebouwd worden tot een ander thema.
L:10,00m - B:2,50m - H:4,00m
Er is een hut op gebouwd met een waterdicht dak waar een DJ
plaats kan nemen en waar tevens heel wat snoep, e.d. kan opgeborgen worden.
De wagen is beschikbaar vanaf 27 juni 2010.

Contactadres :
Den Ouverschot - Vilvoorde
Boleyn Eddy - Nieuwstraat, 12 - 1800 Vilvoorde
GSM: 0495/22 00 51 - eddy.boleyn@pandora.be 0580/160310

Contactadres : De Foefelere - Bilzen
Smets Kylie - Sint-Remigiusstraat 22 - 3740 Waltwilder (Bilzen)
GSM: 0497/10 70 86 kylie.smets@telenet.be 1465/170310

Te koop
Dertigtal prachtige kostuums, thema Heer en Dame”.
Er behoren ook afzonderlijke tasjes bij.
Richtprijs: 30euro per stuk

Te koop
Prachtige carnavalswagen bestaande uit drie delen van elke 7 à 8
meter. Deze wagens kunnen getrokken worden door auto’s.
Voorzien van een verlichting van 5000 watt en afgewerkt met
kunstgras.
Prijs overeen te komen. Info bij Marc De Preter. 0472/58 47 10

Contactadres : Nit te Geluive - Smeermaas
Moonen Servé - Brugstraat, 3 bus - 3620 Lanaken
Tel: 089/71 29 37 - GSM: 0477/21 29 03
servaas.moonen@telenet.be

1059/140310

Te koop
Twee praalwagens met als thema “Op jacht” + 1 pop.
H: 3,90 B: 3,70 L: 1x4 m en 1x9m. Beschikbaar vanaf juli.

Contactadres : De Muffy’s - Temse
De Kerf Mira - Priester Poppestraat 9 - 9140 Temse
GSM: 0472/58 47 10 - marcdepreter@skynet.be
1171/180210

Te koop
Carnavalwagen 2010 - Thema “Naar de kermis”.
Volgende zaken zijn te koop:
- opbouw tractor - vier botsautootjes
- onderstel 1 - muizenspel met vier grote muizenratten en
verkoper.
- onderstel 2 - draaimolen met vier poppen op vliegertjes.
- onderstel 3 - poppen.
- onderstel 4 - viskraam met drie poppen.
- onderstel 5 - spookkasteel met één pop.
Bij dit alles horen ook kostuums (witte jurken) en een pop die voor
je wordt gehouden. Meer info en foto’s >>> zie mailadres.

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 12 55 (Paul Magerman)
0636/180210
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

Contactadres : De Peerkes - Lokeren
0181/190210
Haentjens Kristof - Vieremmerstraat,1 - 9160 Lokeren
Tel.: 09/356 8018 - GSM: 0497/59 59 95 - hano@skynet.be
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advertenties “te huur” en
in“te
de koop”
kijker
Te koop
Twee koppen om op een carnavalswagen te plaatsen.
Prijs overeen te komen.

Te koop
Mooie carnavalswagen met polyesterfiguren en onderstel.
Prijs overeen te komen.

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 12 55 (Paul Magerman)
0636/290909
Te huur
Carnavalswagen met als thema “Après Ski” of “Tirol”.
De wagen is in uitstekende staat.

Contactadres : De Stroopmennekes - Borgloon
Rochus Eddy - Rullecovenstraat 119 - 3840 Borgloon
GSM: 012/74 57 26
1388/160910
E-mail: cvdestroopmennekes@telenet.be

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 Doorbieters - Lanaken
1229/141009
Caubergh Johny - GSM: 0472/34 66 57 - doorbieters@telenet.be

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).
- isomo koetsier : 2,50m hoog Prijs overeen te komen

1055/211009

Contactadres :
CV De Weerelt - Wellen
Billen Mario
Kukkelbergstraat, 50
3830 Wellen
GSM: 0497/31 00 87
mario.billen@telenet.be
www.cvdeweerelt.be

Contactadres : De Sloebers - Hamme
Timmermans Erik - Landbouwstraat, 22 - 9220 Hamme
1375/181009
GSM: 0486/16 13 90 - siske_db@hotmail.com
Te koop
Driedelige praalwagen (onderstellen niet inbegrepen). De wagen kan
perfect overgebouwd worden.
Er zijn acht zitplaatsen voorzien en drie staanplaatsen. Daarbij hoort
nog een kleine omgebouwde zitmaaier met vijf zitplaatsen voor kinderen. De zitmaaier wordt niet verkocht.
De bijbehorende kostuums zijn eveneens te koop.

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

1178/300309
Contactadres : De Vudszelkes Sint-Truiden
De Bruyn Koenraad - Zoutleeuwsesteenweg, 166 - Sint-Truiden
GSM 0477/55 72 85 - koenraad.debruyn@telenet.be

Contactadres : De Samsons - Zottegem
Eeckhout Jolien
0609/180210
GSM: 0477/65 77 90 - jolieneeckhout_21@hotmail.com
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advertenties “te huur” en “te koop”
actueel
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.

Te Koop
Levensgroot Ros Beiaard in perfecte staat.
Zelfrijdend mits vorkheflift.
Voor carnaval of andere doeleinden.
Prijs overeen te komen.
Contactadres :
De Sjikke Stikken - Baasrode
De Visscher Sven
Schippersdijk, 2
9200 Baasrode
GSM: 0473/36 23 77
1138/170210
sjikkestikken@hotmail.com

Contactadres : Jonge Kampse Narren - Leopoldsburg
Martens Tom - Generaal Lemanstraat, 24 - 3970 Leopoldsburg
GSM: 0477/54 12 53
1167/150510
tom@jongekampsenarren.be

Te koop
Carnavalswagen met als thema “Politie”.
De stukken zijn enkel los te verkrijgen. Twee motards + motto +
verkeerslicht + flitspaal + verkeersborden.
Wij verkopen ook onze kostuums. 14 pakken en 7 stellen van 4 poppen.

Te koop
(Staan)praalwagen.
Thema: Nutty professors.
Drie wagens van elk 11 meter lang met twee heftruksystemen, alsook
een auto met “Einstein”.
De verlichting wordt eveneens mee verkocht (25.000 watt).
Prijs overeen te komen (De praalwagen wordt ontmanteld vanaf half
april 2010). www.kvnabukodonosor.be
Contactadres : Steek Zu Nou Nie
Van de Voorde Bjorn - Veldstraat, 20 - 9160 Lokeren
GSM: 0496/34 93 45 - Tel.: 09/348 72 45
1329/200309
bjorn.vdv@hotmail.com
Te koop
Nieuwe driedelige wagen met als thema “Beethoven goes crazy.
Afmetingen: L: 15m - H: 4m - B: 3m.
Prijs overeen te komen.

Contactadres : Nabukodonosor - Bazel
Smet Kurt - Schaudries, 1 - 9150 Rupelmonde
GSM: 0476/30 28 73 - grt.3@telenet.be

1091/070210

Te koop
12 smurfenkostuums. Kostuum met kop nog in perfecte staat.
Slechts voor vier stoeten gebruikt.
Heksenkostuums met hoed inbegrepen in perfecte staat.
Slechts zes keer gebruikt.
Prijs overeen te komen.
15 kostuums met kop. Thema “De Leeuwenkoning”.
Vraagprijs: 150 euro per stuk

Contactadres : De Samsons - Zottegem
Eeckhout Jolien
0609/160210
GSM: 0477/65 77 90 - jolieneeckhout_21@hotmail.com

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

1042/25/03/10

Te koop
De wagen is 15 meter lang, 3,20 breed en 4.40 hoog (max).
De wagen is opgebouwd uit twee delen. In elke toren is er ruimte
om zaken weg te bergen. Achteraan is een brede trap voorzien en
onderaan de wagen zit er een uitschuifbare rail voor de stroomgroepen. De klokken op wagen zijn verlicht.
De wagen is pas beschikbaar vanaf mei 2011

Contactadres : De Toetuile - Sint-Truiden
Peters Bert Molenveldstraat 44 3440 Zoutleeuw
GSM: 0495/25 69 66
bert.peters@skynet.be
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Advertenties “Te huur” en “ Teadvertenties
koop”
“te huur” en “te
koop”
actueel
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).

Te koop
Prachtige carnavalswagen. Thema “Feesttafel”.

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

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

0771/040209

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.

Contactadres : De Stromannen - Koninksem
Donnay Ronny - Astridlaan, 86 - 3700 Tongeren
0833/220609
GSM: 0478/76 21 88 - ronny.donnay@hotmail.com

Te koop
De wagen “Piratenboot” inclusief de kostuums (zonder chauffeur en
tractor) is ook te huur.
Bijkomend telefoonnummer: 0477/46 33 87 (Reynders Mario).

Contactadres : De Doordrijvers - Riemst
Dehaen Dorien Grote straat, 105 3770 Riemst
Gsm : 0494/81 81 70 de.doordrijvers@telenet.be
1147/281209
Contactadres : Halfweg - Kaggevinne
Reynders Mario Diestersteenweg, 208 3293 Kaggevinne
GSM: 0477/46 33 87 - E-mail: reynders.mario@skynet.be
Te koop
Zelfrijdende carnavalswagen die meteen kan gebruikt worden
(niet beschadigd). Kledij eveneens te koop.
Prijs overeen te komen.

1353/120509

Te koop
Prachtige carnavalswagen gebouwd op het onderstel van een Bedfordvrachtwagen, dus zelfrijdend.
Hij is 11,00m lang, 3,00 meter breed en 3,60m hoog.
Er steekt een nieuwe batterij in, en is pas geverfd.
Het thema waar hij voor gemaakt zou worden is “Marine”,maar
door omstandigheden verkoop ik hem nu.
In het midden van de wagen is een grote bak voorzien voor allerlei
snoepgoed of ander werpmateriaal.
Vooraan naast de chauffeur kunnen de stroomgroepen geplaatst
worden.
Bovenaan achter het stuurwiel is er plaats voor 3 personen.
De wagen is voorzien van een afsluiting voor de veiligheid van de
personen op de wagen.
De vraagprijs is € 2.000, of doe een goed bod!

Meer info op de website http://sites.google.com/site/zwp/
Contactadres : De Zwarte Panters - Hamme
Verbraeken Luc - Stationsstraat, 13 - 9220 Hamme
0185/291009
GSM: 0496/06 80 76 - luc.verbraeken@mil.be

1476/210910
Contactadres : De Toetuile - Sint-Truiden
Peters Bert - Molenveldstraat 44 - 3440 Zoutleeuw
GSM: 0495/25 69 66 - Email: bert.peters@skynet.be
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Advertenties
“Te huur”
enhuur”
“ Te koop”
advertenties
“te
en “te koop”
Te koop
1. Ford Big Job 59 met dubbele cabine als opbergruimte.
Rijklaar.
Prijs: 3.500 euro

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

.

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

Voor meer informatie: www.kanunnikskes.be

Contactadres :
De Poperingsche Paljasjes - Poperinge
Devos Evelyne Benedictijnenstraat 22 8970 Poperinge
GSM: 0496/48 79 28
E-mail: poperingsche paljasjes@hotmail.com
1459/141110

Te koop
Kop Julius Caesar: prijs 100 euro - Kop Centurion: prijs 100 euro
Asterix: prijs 150 euro - Obélix: prijs 150 euro - Idéfix: prijs 150 euro
Voor alle info: cvfarfalla@hotmail.com - Contactpersoon Dimitri.

Contactadres :
Farfalla - Merelbeke
De Raeve Ronny
Sint-Jozefstraat 45
9820 Merelbeke
Email:
cvfarfalla@hotmail.com
0704/160410

Te koop
Carnavalswagen met als thema “Cowboysaloon” maar heeft vele
mogelijkheden.
Afmetingen: L:6,65 - B:2,55 - H: 4,00
De prijs is bespreekbaar.

Contactadres : De Pleziermakers - Leuven
1368/310710
Janssens Cindy - Dunberg, 71 - 3210 Lubbeek
GSM: 0496/51 54 37 - Email: depleziermakers.cindy@hotmal.com

Contactadres : De Kanunnikskes - Borgloon
Bart Vankriekelsvenne - Boomstraat, 88 - 3840 Borgloon
GSM: 0477/ 41 51 93 - bart.nadine@telenet.be 1100/070609

Te koop
1. Thema “Zaïre”. Prachtige kostuums (16 in totaal) alsmede kleine
wagentjes om zelf te duwen met 6 bijpassende kostuums. Vallen
zeer goed op!
2. Thema “Carnaval in de soep”. Mooie wagen met bijpassende
kostuums (ook afzonderlijk verkrijgbaar).

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

0606/080410

Te koop
1.Praalwagen - Thema “Brandweer”.
Prachtige brandweerwagen met beweegbare en uitschuifbare ladder.
2. Praalwagen - Thema “Piraten”.
Mooie boot die gebruikt wordt als piratenboot maar die eveneens
dienst kan doen in een ander zeemansthema.
3. Kledij - Thema “Brandweer” . Hetzelfde model voor dames en
heren.
4. Kledij - Thema “Saloon”. Enkel geschikt voor dames.
5. Kledij - Thema “Piraten”. Hetzelfde model voor dames en heren.
6. Popcorn - In grote hoeveelheden aan interessante prijzen.
Fotomateriaal aangaande voormelde zaken kan je terugvinden op
de website http://www.defeestbeeste.be/site/?page_id=370
Contactadres : De Feestbeeste - Hoepertingen 1301/270810
Hauben Steve - Brikhof, 99 - 3840 Borgloon
GSM: 0497/25 81 85 - Email: steve@defeestbeeste.be
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advertenties “te huur”nen “te koop”
Te koop
Prachtige carnavalswagen samen met bijbehorende piratenkledij.
Lengte: 9,0m - Breedte: 3,0m.
Prijs overeen te komen.

Contactadres : Dag- en Nachtvrienden - Belsele
De Vos Gilbert - Moortelhoekstraat, 91 - 9111 Belsele
GSM: 0475/55 21 69 gevo@skynet.be
0432/190309

Te koop
Prachtige carnavalswagen met als thema “Jokerfantasy”
De wagen is gemaakt uit polyester en is volledig demonteerbaar.
Hij bestaat uit twee delen en ieder deel is voorzien van een dissel,
zodanig dat hij aan een andere wagen kan aangepikt worden.
Info: www.snot-e-bellen.be

Contactadres : De Snot-e-Bellen - Vilvoorde
Loos Francis - Perksestraat 32 - 1800 Vilvoorde
GSM: 0496/83 19 95 - Email: gaienne@gmail.be

0821/280410

Te koop
Twee koppen. Koning Albert en Koningin Fabiola.
Hoogte ongeveer 1,70m. In goede staat.
Vraaghprijs: 90 euro per stuk.

Te koop
1. Twee dezelfde
narrenkostuums met echte
narrenschoenen
in zeer goede staat.
Prijs overeen te komen.

2. Carnavalswagen.
Thema “Jungle”.
Met of zonder kledij.
Contactadres : Orde van de Poperingsche Potüls - Poperinge
Inion Xavier Bruggestraat 143 8970 Poperinge
GSM: 0496/36 34 39 michael.inion@telenet.be
1444/021110

3. Carnavalswagen.
Thema “Spookhuis””.
Samen met een
50-tal kostuums.

4. Assortiment snoep. Karamellen, spekken, snickers, ballistos, enz.
Prachtige carnavalswagen.

Te huur

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

Van zodra de zaken die
u te koop stelt verkocht
zijn, gelieve dan zo snel
mogelijk de redactie van de
Gazet van de Carnavalist
te verwittigen zodat wij
de advertentie kunnen
verwijderen en plaats
kunnen vrijmaken voor
anderen?

0771/191110
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necrologie
Ingetogen willen wij even terugdenken aan diegenen die ons jammer genoeg kort geleden zijn ontvallen.

Mevrouw
Josee Mevissen
Levensgezel van Ronny Mertens
Lid van de Stedelijke Prinsengarde en Cantenierkes
Geboren te Hasselt op 24 december 1955
Overleden te Halle op 16 oktober 2010

Mevrouw
Mariette Wallez
weduwe van de heer Julien Ardijns
Seniorenkeizerin stad Zottegem
Geboren te Sint-Maria-Oudenhove op 3 mei 1925
Overleden te Zottegem op 21 november 2010

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