
Jonge talenten  voor de eerste maal in de 
praatton bij Buutte-onderwijs Limburg           
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Nieuw boek over 
carnaval op komst!

Meer daarover op pagina 5 
Borgloon gaststad
voor het Feest der 
Goedgemutsten  
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Geachte lezers,
Beste carnavalsvrienden,
Op 11 november werd op vele plaat-
sen in Vlaanderen het carnavalseizoen 
2013-2014 met veel toeters en bellen 
in gang geschoten. 
Heel wat pessimisten beweren dat ons 
carnaval aan populariteit zou inboeten. 
Uit de getuigenissen die ik persoonlijk 
heb kunnen optekenen, blijkt nochtans 
het tegenovergestelde waar te zijn. Het 
ene tegen het andere op een objectieve 
wijze afwegen, blijft een moeilijke 
oefening en het is een feit dat het op 
sommige plaatsen wat minder is, maar 
algemeen beschouwd mogen we best 
tevreden zijn met de huidige gang van 
zaken.
In tegenstelling tot het vorige seizoen 
krijgen we ditmaal een sessie voorge-
schoteld die liefst drie weken langer 
duurt. Op zich zeker geen slechte zaak 
omdat we hierdoor vooral in de maan-
den januari en februari een grotere 
spreiding van de evenementen krijgen 
en er dus automatisch minder festivi-
teiten samenvallen.
Wat F.E.N.-Vlaanderen betreft, verloopt 
alles in ieder geval voortreffelijk. Het 
aantal aangesloten leden is inmiddels 
al boven het recordaantal van vorig jaar 
uitgegroeid en we staan nog maar aan 
de voet van het nieuwe seizoen. We 
tellen op dit moment al meer dan 550 
aangesloten verenigingen.
Tussen de nieuw aangesloten leden 
treffen we niet alleen jonge, pas op-
gerichte verenigingen aan, maar ook 
behoorlijk wat verenigingen die al 
meerdere jaren actief zijn en die dus 
blijkbaar de weg naar onze federatie 
gevonden hebben. Ik heet hen alvast 
allemaal van harte welkom in ons mid-

den en het doet me bijzonder veel deugd 
dat ze onze werking weten te appreciëren. 
Anderzijds vergt een toename van het 
aantal leden ook grotere inspanningen van 
onze bestuursleden. In dat verband zou ik 
een beetje begrip willen vragen van elkeen. 
Het is gewoon onmogelijk dat onze be-
stuursleden op alle evenementen met een 
sterke vertegenwoordiging aanwezig zijn. 
Elkeen doet zijn best naar eigen vermogen, 
maar er zijn grenzen.
Ondertussen zit ook het eerste F.E.N.-
evenement van het nieuwe seizoen erop. 
Zondag 1 december mochten we aan-
schuiven voor de 19de Try-out van Buutte-
onderwijs Limburg. Een uitgebreid verslag 
omtrent dit gebeuren vind je terug in deze 
uitgave. 
Het was een editie die voornamelijk ge-
kenmerkt werd door het aantreden van 
drie nieuwe kandidaten, waarvan er eentje 
amper 15 lentes telt. 
Bij de aanvang van de try-out vond eerst 
nog de voorstelling van het nieuwe boek 
“Tonpraten en carnaval in Limburg “ plaats. 
Roger Schepers en Hubert Maessen, de 
beide auteurs van het boek, mochten 
samen met Jef Langenaeken, die de lay-
out verzorgde, het eerste exemplaar aan 
het publiek voorstellen. Van mijn kant wil 
ik deze drie mensen feliciteren met het 
prachtige resultaat. 
Ook hier werd nogmaals bewezen dat als 
vrijwilligers samenwerken, er veel mooie 
dingen kunnen gerealiseerd worden. 
Het is bijzonder lovenswaardig dat ons im-
materieel erfgoed op die wijze gearchiveerd 
en gepubliceerd wordt en het heeft me erg 
verheugd dat de Provincie Limburg dit 
project heeft willen ondersteunen. Hiervoor 
nogmaals dank!
Een week na de try-out mochten we te 
gast zijn in Sint-Truiden voor het jaarlijkse 
feestbanket van F.E.N.-Vlaanderen. Het 
werd naar aloude gewoonte een toffe 
zondagnamiddag in ’t Veilinghuis te Sint-
Truiden. Gezellig en lekker tafelen met een 
flinke portie animatie, amusement en dans. 
“Meer moet dat niet zijn” hoorden we de 

175 ingeschreven gasten fluisteren. 
Ter gelegenheid van het banket mochten 
we naast een ruim aantal ereleden ook 
de bestuursleden verwelkomen die sedert 
de jongste algemene vergadering ervoor 
gekozen hebben om hun mandaat als 
bestuurslid, na een lange staat van dienst, 
niet meer te verlengen. 
Deze mensen, met name Jules De Pijper, 
Freddy Keersebilck en Georges Braeye 
werden dan ook met de nodige luister let-
terlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet 
voor hun jarenlange inzet. Alle drie kregen 
ze de titel van ere-senator toegewezen, 
terwijl ze mochten genieten van een 
staande ovatie.  Alvast een dikke proficiat 
aan de drie gevierden en hopelijk zullen we 
hen nog vaak mogen ontmoeten op onze 
festiviteiten.  
Vanaf nu zijn alle ogen gericht op het 
komende Feest der Goedgemutsten op 4 
januari 2014 in de feestzaal van de Veiling 
te Borgloon. De organiserende vereniging, 
de Ridders van de Katteköp, is ruim zes 
maanden intens bezig met de voorbereidingen. 
Het is voor de derde keer dat zij zich 
geëngageerd hebben om dit megafeest te 
organiseren, maar besef goed dat het geen 
alledaagse onderneming is en dus hoop ik 
dat onze aangesloten leden de inzet van 
deze vereniging ten volle zullen steunen 
met hun aanwezigheid. 
Het is voor de 42ste keer dat het Feest der 
Goedgemutsten georganiseerd wordt in 
Vlaanderen. Velen vergeten trouwens dat 
dit evenement in feite het ledenfeest van 
onze federatie is. Ik mag dus ook ver-
wachten dat onze leden op dit feest mas-
saal aanwezig zullen zijn. Niet alleen deze 
keer, maar ook de volgende jaren, telkens 
op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar.
Maar eerst staan de kerst- en eindejaars-
feesten nog voor de deur. Ik maak dan ook 
graag van deze gelegenheid gebruik om 
iedereen prettige feestdagen en een geluk-
kig en carnavalesk 2014 toe te wensen .
Jean-Jos Lecoque
Voorzitter F.E.N.-Vlaanderen 
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nieuws

Voorstelling Carnavalsaffiche 2014 
Vlaams-Brabant in Vilvoorde 

Woensdagavond 16 oktober 2013 vond in het stadhuis van Vilvoorde de persvoorstelling plaats van de jaarlijkse promo-
tiecampagne van het carnaval in Vlaams Brabant. Hierbij ging natuurlijk veel aandacht naar de nieuwe carnavalsaffiche 
met de data van de 14 carnavalstoeten in onze provincie.
Burgemeester Hans Bonte verwelkomde 
stipt om 20.11 uur alle aanwezigen nl. 
delegaties van de carnavalssteden van 
Vlaams Brabant en de Vilvoordse carnavals-
verenigingen. Met veel plezier wou de stad 
Vilvoorde gaststad zijn voor deze persvoor-
stelling van de promotiecampagne Carnaval 
in Vlaams Brabant 2014.
De burgemeester gaf het woord door aan 
Johan Serkeyn, schepen van cultuur en 
feestelijkheden en dus ook van carnaval. 
Hij benadrukte dat carnaval veel leven in 
de brouwerij brengt. De politiekers en ons 
beleid, worden dan wel eens ludiek op 
de korrel genomen, het blijft in de eerste 
plaats een feest waar plezier maken het 
belangrijkst is. Carnaval heeft zijn plaats 
in het culturele leven van een stad en er 
mag zeker niet neergekeken worden op het 
carnaval, wat sommige beoefenaars van 
cultuur met een grote C wel eens pogen te 
doen. Schepen Johan Serkeyn is ontzettend 
fier dat de Koepelvereniging is ingegaan op 
het voorstel van de Carnavalraad om de 
jaaraffiche voor te stellen in Vilvoorde. Het 
carnaval leeft wel degelijk in Vilvoorde met 

als apotheose de jaarlijkse carnavalstoet.
Secretaris en algemeen coördinator van de 
Koepelvereniging Ludo Vangerven verontschul-
digde de voorzitter Tom Dehaene, gedepu-
teerde van cultuur, die andere verplichtingen 
had. Hij gaf een korte toelichting bij de 
werking van de koepelvereniging en bena-
drukte dat het aan de aangesloten leden ligt 
om ten volle de vruchten te plukken van de 
mogelijkheden die de koepelvereniging biedt. 
Hij verwees hiervoor in het bijzonder naar de 
website www.carnavalinvlaamsbrabant.be .

Hierna mocht het regerende prinsenpaar en 
jeugdprinsenpaar van Vlaams-Brabant de 
jaaraffiche onthullen.

Het slotwoord was voor de voorzitster van 
de Carnavalraad van Vilvoorde, Sonia De 
Plecker, die iedereen een goed carnavalsei-
zoen wenste en daarbij iedereen uitnodigde 
op de receptie die aangeboden werd door 
de stad Vilvoorde.

De jaaraffiche en flyers zijn ondermeer te 
verkrijgen op de provinciale vergadering van 
F.E.N.-Vlaanderen Vlaams-Brabant.
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Cultureel erfgoed “carnaval” wordt in 
boekvorm gevangen 

Waarom komt er een nieuw boek over 
carnaval?
De ware carnavalist viert het feest liever 
dan dat hij er over leest. Dat is algemeen 
bekend. Naast het vieren, is het minstens zo 
belangrijk dat we het goed documenteren. 

Het voorkomt dat we informatie verliezen en 
stelt ons in staat om tradities door te geven 
aan volgende generaties. Daarnaast is het 
feest onderhevig aan veranderingen. In 
een nieuw boek kunnen we de ontwikkeling 
van het feest beschrijven, aldus drs. Theo 
Fransen.
U heeft meerdere boeken over 
carnaval geschreven, waarin verschilt 
dit boek van de andere? 
Het nieuwe boek heeft als titel ‘Hét 
Carnavalsboek, van lentefeest tot festival’. 
Als basis hebben we het boek uit 1984, 
dat ik samen met Gerrit Gommans heb 
gemaakt, gebruikt. De opzet van dat boek 
is zeer geschikt om op voort te borduren. 
We zijn bezig om de veranderingen van 
de afgelopen 30 jaar in kaart te brengen 
en die te beschrijven. Daarnaast komt er 
een hoofdstuk over de toekomst. Hiervoor 
gebruiken we de resultaten van een 
grootschalig onderzoek. Het nieuwe boek 
geeft een beeld over verleden, heden en 
toekomst. 

U spreekt over een grootschalig 
onderzoek. Kunt u daar meer over 
vertellen?
Alle carnavalsverenigingen die staan 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
in Nederland zijn aangeschreven met het 

verzoek deel te nemen 
aan de enquête. 
Ook in Vlaanderen 
zijn  honderden 
verenigingen (leden 
van FEN en LIVEKE)  
benaderd. De 
respons was groot. 
Er zijn ongeveer 
1.200 ingevulde 
vragenlijsten terug 
gekomen, daarvan zijn 
er ruim 150 afkomstig 
uit Vlaanderen. Vrijwel 
alle verenigingen die 
een stoet of cavalcade  
organiseren hebben 
gereageerd. Hierdoor 
kunnen we een kijk op 
de toekomst geven. 
Welke elementen 
blijven en wat gaat er 
veranderen? 
Een hoofdstuk over 
de toekomst lijkt 

redelijk uniek?
Dat is het ook. Er is nog nooit eerder op 
die manier onderzoek gedaan. De reacties 
van de verenigingen op het verschijnen van 
een nieuw boek over carnaval zijn dan ook 
erg positief. Ook interessant is de steun van 
het Nederlands Centrum voor Volkscultuur 
en Immaterieel Erfgoed. De directeur Ineke 
Strouken heeft per brief laten weten erg 
positief te zijn over de inventarisatie en de 
plannen voor het nieuwe boek over carnaval 
in Nederland en Vlaanderen. 
U heeft gekozen voor een jonge co-
auteur, Sander Mattheijssen
Ik heb enkele maanden geleden de leeftijd 
van 80 jaar mogen bereiken. Het wordt dus 
tijd om het spreekwoordelijke stokje over 
te geven aan een jonger persoon. Sander, 
jaargang 1981, die ik   enkele jaren geleden  
heb leren kennen,  toen hij toetrad tot het 
bestuur van het Limburgs carnavalsmuseum, 
leek  mij uitermate geschikt.  Hij  heeft  als 
communicatieadviseur veel van doen met 
teksten schrijven en campagnes opzetten. 

Maar bovenal, hij is van jongs af aan  een 
actieve en begeesterde carnavalist, heeft 
respect voor traditie en het inzicht dat ook 
in het carnaval vernieuwing nodig is. Hij 
heeft de ambitie om zijn kennis van de 
geschiedenis en de actualiteit ervan verder 
te vergroten. Een geweldig iemand om het 
stokje aan over te dragen, vertelt  Theo 
Fransen
Wat is uw inbreng in het boek?
Het is allereerst een eer dat Theo mij heeft 
gevraagd om mee te schrijven. Ik wil graag 
een goed beeld geven van de ontwikkeling 
van het feest. Je ziet eigenlijk in alle 
plaatsen dat carnaval blijft veranderen. 
Daarnaast denk ik mee om het boek nog 
aantrekkelijker te maken en goed in de 
markt te zetten. Een zeer grote uitdaging 
dus, die ik met twee handen heb aangepakt. 
Wanneer wordt het boek 
gepresenteerd?
Het boek wordt 11 november 2014 
gepresenteerd. In de tussentijd moeten 
we nog veel werk verzetten. Carnavalisten 
kunnen hierbij helpen. Op onze website 
www.hetcarnavalsboek.nl kunnen mensen 
meedoen aan een poll met stellingen. De 
uitkomsten nemen we mee in het boek. 
Daarnaast kunnen mensen via de site foto’s 
uploaden. De meest geschikte foto’s worden 
gepubliceerd. Het boek zal ongeveer 220 
pagina’s tellen. Het is overigens nu al 
mogelijk om een boek te reserveren via 
de hiervoor genoemde website  De kosten 
bedragen € 29,95. Dat is inclusief verzenden, 
zegt Sander Mattheijssen. 

Nota van de redactie van de GVC
Beide auteurs zijn voor veel van onze lezers 
wellicht onbekenden.
Wij zijn er echter nochtans rotsvast van 
overtuigd dat op grond van hun bijzonder 
grote kennis over het carnaval, dit boek een 
meesterwerk zal worden.
Wij durven dit boek dan ook ten zeerste 
aanbevelen bij elke carnavalist, omdat het 
vooral een wetenschappelijke kijk zal geven 
op de toekomst van het carnaval. 
Een boek dat  in geen enkele boekenkast 
van carnavalisten mag ontbreken, of 
misschien een uniek geschenk zou kunnen 
zijn om iemand te bedanken of te eren.  

In grote delen van Nederland en Vlaanderen, maar ook  ver daar buiten vieren massa’s mensen de dolle dagen intensief. 
Het spreekwoord ‘jong geleerd, is oud gedaan’ is hier zeker van toepassing. Kinderen groeien op met een stuk folklore, 
dat in hun geboorteplaats traditie is. Vervolgens vieren zij het feest en geven het weer door aan hun eigen kinderen. 
Zo gaat het al eeuwenlang. De redactie van ‘de Gazet van de Carnavalist’ ging in gesprek met de makers van een nieuw 
boek over carnaval, de heren Theo Fransen en Sander Mattheijssen. De eerstgenoemde is ook in Vlaanderen zeer bekend 
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Zwarte Piet is racist!  
Hedendaags en trendy kan je de Sint zeker niet noemen. De commerce rond zijn feest dan weer wel. De heilige traves-
tiet met kleed en mijter die in vervlogen tijden een bisschop was uit Spanje en geïmporteerd uit Turkije is in strijd met 
de gebeurtenissen. Daar kunnen we tegen omdat hij al lang geëvolueerd is tot een figuur van de verbeelding, net zoals 
Zwarte Piet. 
Voor mij als kind was het vanzelfsprekend dat Zwarte Piet zwart was en dat ik er als blank Belgisch kind niet bij stilstond 
of die nu aan hun zwarte kleur kwamen door een kurk te verhitten of door het huidpigment van zijn mama en papa. Die 
Zwarte Pieten waren gewoon voorbehouden voor het sinterklaasfeest

Zij waren de lolbroeken die pickenicken, 
noten en mandarijntjes uitdeelden. De 
Sint was een statige man met een enorme 
krullende witte baard, die misschien onder 
zijn mijter kaal was en van wie zijn veel te 
lange mantel vuil was door het slepen in 
alle soorten achtergelaten PMD-afval en 
hondendrollen, die door rondzwalpende 
dromerige en onoplettende stadswachten 
in purperen kledij het niet gezien werden 
om zo een GAS-boete uit te schrijven.
De discussie over Zwarte Piet laaide vorige 
maand op bij onze Noorderburen. Een VN-
werkgroep zou zich buigen over de vraag 
of de zwarte knecht van Sinterklaas een 
racistisch onderwerp is. De zogezegde 
onafhankelijke onderzoekers zeiden infor-
matie te hebben gekregen dat de traditie 
van Sinterklaas in de kern racistisch is. Dit 
leidde tot grote woede onder de bevolking, 
zeker toen de voorzitter van de werkgroep, 
ene zekere Verene Shepherd, met haar ca-
cao getinte huidskleur, denkend dat ze het 
warm water had uitgevonden toen ze die 

morgen op haar belastingparadijs ergens in 
de Indische Oceaan met haar rondborstig 
lichaam uit haar hangmat was gevallen, 
zei dat het Sinterklaasfeest moest worden 
afgeschaft !
Ben je nu voor Zwarte Piet, dan ben je 
bestempeld als racist ? Ik was zelf ooit op 
mijn 20 ste Zwarte Piet op een
Sinterklaasdansavond. Wat een prachtige 
avond dat ik daar beleefd heb met al die 
mooie sexy en beschilderde meisjes met 
korte rokjes en diepe decolletés. Toen 
ik mijn zwarte kroezelende pruik afzette 
was het een hilariteit van jewelste met 
mijn lange blonde haren die mijn gezicht 
omlijnden. Maar wat me vooral ergert als 
je bestempeld wordt als racist, is dat ik me 
door die opmerkingen een halve racist voel. 
Misschien ben ik ook wel een racist. Ik slaag 
er niet in om de verschillen tussen rassen 
geheel te negeren. Zonder twijfel kijk ik 
negers anders aan dan blanken.
Maar goed, ondanks mijn pogingen om hun 
reacties te begrijpen, ben ik nog steeds 
niet tegen Zwarte Piet, al denk ik dat het 
voor negers vervelend moet zijn wanneer 
iemand Zwarte Piet zegt als excuus om 
racistische grappen te maken. Maar moeten 
wij daarom Zwarte Piet afschaffen? Zullen 
die racistische grappen dan ophouden? 
Mensen als opgeschoten prei, mensen zo 
klein als lilliputters, mensen zo dik als een 
vetgemest varken, homo’s en lesbiennes, 
mensen met een spraakprobleem, mensen 
zonder haar, mensen met rode, gele en 
zwarte huidskleur, ja zelfs gehandicapten 
zullen belachelijk worden gemaakt. Dat 
negers voor apen worden uitgefloten of 
minderwaardig genoemd worden, is niet 
de schuld van Zwarte Piet, maar van de 
racisten. Ik wil graag lachen om die Piet, 
zwart geschminkt en lippen omlijnd in 

fel rode lippenstift en strijden tegen het 
racisme waar Zwarte Piet inmiddels het 
nationaal symbool van lijkt te worden.
Het enige argument tegen Zwarte Piet spreekt 
me wel aan. Als mensen er erg onder lijden, 
zou ik de traditie kunnen aanpassen. Laat 
de Pieten hun aangezicht schilderen in 
verschillende felle kleuren, maar a.u.b. de 
pruik moet blijven in kroezelhaar aangepast 
met de gekleurde figuur. Niet omdat ik me 
schaam voor het koloniale verleden van ons 
land, ook niet om uitgemaakt te worden 
voor racist, maar gewoon uit beleefdheid 
en om zo de racisten te plagen.
Het is nu aan jullie om even na te denken 
: Zwarte Sint en Witte Pieten. Of waarom 
niet Sinten met hun Pieteressen ?
Diegenen die vinden dat zoiets absoluut 
niet kan, zijn misschien eerder traditio-
nalisten dan racisten ? Stel dat Zwarte Piet 
Witte Piet was. Hoe raar zou dat zijn ? En 
hoe zou dat een probleem vormen ?
Beste F.E.N.-lezers, ik geef nog graag deze 
mooie definitie van “Humor” gelezen in het 
boek ‘Humor een vorm van overleven’ van 
Anselm Hoste. Zonder enige speelsheid 
en humor verschraalt het bestaan tot een 
saaie, vervelende bezigheid.
Met humor krijgt het integendeel iets sap-
pigs. De Latijnse term “humor” betekent 
vocht, sap. De zin voor humor bestaat niet 
zozeer uit daden en gezegden, als wel uit 
een bepaalde houding en een bepaalde 
sfeer. De ernst van het leven mag ons niet 
afstoppen. We moeten gevoelig blijven voor 
de ludieke, speelse kant van het bestaan.
Ik wens jullie allemaal een fantastisch en 
“gekleurd” carnavalseizoen 2013-14. En 
vergeet niet: de zwarte kleur is voorbe-
houden voor de Zwarte Piet !
Louis Ackou

Als u stortingen doet op onze rekening, denk er dan ook steeds 
aan uw lidnummer in de “Mededeling” te vermelden.

Zo bespaart u ons veel nutteloos opzoekingswerk en worden uw 
betalingen altijd correct geboekt! 
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buutte-onderwijs limburg

Jong talent domineert op de 19de Try-out 
van Buutte-onderwijs Limburg

Zondag 1 december werd in het Ontmoetingscentrum Tentakel te Zonhoven voor de 19de keer verzamelen geblazen 
voor de jaarlijkse Try-out van BOL (Buutte-onderwijs Limburg). Bij de start van het academiejaar 2013, in de maand 
september, waren de beide verantwoordelijken, Hubert Maessen en Roger Schepers, erg in hun nopjes om drie nieuwe 
kandidaten te mogen verwelkomen. De jongste kandidaat was amper 15 jaar en dat viel uiteraard erg in de smaak van 
Bèr en Roger, die al jaren proberen om jong talent op de schoolbanken te krijgen. 
Dat hierdoor - bij gebrek aan ervaring - het inhoudelijke niveau van de tonredes wat zakte, is heel normaal. Anderzijds 
is het bijzonder hoopgevend dat jonge mensen zich aangetrokken voelen tot deze podiumkunst. In plaats van ‘s avonds 
urenlang zitten te chatten of hun tijd verspillen aan computerspelletjes, geven deze jonge mensen er de voorkeur aan 
om teksten op te stellen en te oefenen voor een leuke tonrede. Dat verdient op zich al een dikke proficiat! Tijdens de 
lessen van BOL krijgen zij de gelegenheid om kennis te maken met ervaren collega’s en hun talent bij te schaven.    

Volgens de traditie wordt de aftrap van de 
Try-out steeds gegeven om 14u11, doch 
deze keer weerklonk de eerste opmars al 
door de zaal om 13u33. Roger Schepers en  
Hubert Maessen hadden zich immers het 
voorbije jaar nog verder verdiept in de kunst 

van  het tonpraten met de bedoeling er een 
boek over uit te geven. Na veel schrijf- en 
opzoekingswerk raakte de inhoud van  het 
boek klaar. Twee taalspecialisten, namelijk 
Louis Raymaekers en François Nijs, werden 
vervolgens ingeschakeld als correctors 
waarna Jef Langenaeken de taak op zich 
naam om er een passende lay-out aan te 
geven.  Enkele weken voor de Try-out was 
het boek kant en klaar en bijgevolg stond 
er hen niets nog in de weg om het boek 
officieel aan het publiek voor te stellen. De 
Try-out was hiervoor de ideale gelegenheid 
en dus werd de blaaskapel “Neet sjoen mèr 
hel” gevraagd om tegen de klok van 13u33 
alle noten te verzamelen voor een eerste 
opmars. Gastpresentator Rudi Smets stelde 
de beide auteurs voor aan het publiek en 
stelde hen tevens enkele vragen omtrent 
het initiatief, de bedoelingen en de inhoud 
van het boek. Uiteindelijk werden de eerste 
exemplaren uit de verpakking gehaald  en 
konden de aanwezigen kennis maken met 
de nieuwe publicatie. Na afloop van de 
Try-out bleek het boek alvast het nodige 
succes te oogsten, want meer dan de helft 
van de voorraad vloog de deur uit als zoete 
broodjes. Nou ja, voor de carnavaleske prijs 
van 11 euro laat uiteraard geen enkele car-

navalist deze kans voorbijgaan. Daarnaast  
deed schrijver/journalist, Wim Göbbels er 
nog een schepje bovenop en kreeg elke 
koper er gratis nog een interessant boek 
over carnaval bij. 
Daarna werd het podium vrijgemaakt en 
stond de praatton klaar voor de eerste  
tonprater van de dag. Of beter, de eerste 
tonpraatster, want het was Els Clerinx die 
deze keer de spits mocht afbijten. Het was 
voor de vierde keer dat Els het publiek 
mocht trakteren op een flinke portie hu-
mor. De voorbije jaren hebben we Els haar 
creaties almaar zien groeien en raakte 
zij bij het publiek voornamelijk bekend in 
haar stijl van ”Heisse Heidi”. Wie dat deze 
keer verwachtte, kwam bedrogen uit, want 
onze Els had de censuurborstel blijkbaar 
flink gehanteerd of ze had als apothekeres 

in het dagelijks leven haar buut misschien 
duchtig ontsmet van alle pikante woordjes. 
Het blijft een open vraag, maar menigeen 
merkte op dat ze deze keer “braafjes” te 
keer ging in haar rol van “Claire veterinaire”. 
Als dierenarts mocht het publiek uitgebreid 
kennis maken met haar lotgevallen tussen 
de talloze paarden, schapen, katten en dies 
meer. Van kindsbeen af was ze geboeid 
door de dierenwereld. In de middelbare 
school waren de biologielessen dan ook haar 
favoriete vak en werd juffrouw Teutepreut 
voortdurend bestookt met vragen. Aan de 
universiteit had ze van professor Vander-

beesten geleerd dat een dierenarts in de 
eerste plaats van niets schrik mag hebben 
en zeker van niets vies mag zijn. 
Ondanks de ingevoerde censuur wist Els 
het typetje van dierenarts met haar vier-
jarige ervaring als tonpraatster in de juiste 
humorvolle context te plaatsen. 
Nadat Els met een daverende afmars naar 
de kleedkamer werd gespeeld, mocht de 
blaaskapel zorgen voor een passend muzi-
kaal intermezzo. Prachtige muziek met een 
carnavaleske toets. Wat kan een mens zich 
nog meer wensen op een zondagnamiddag. 
Dat het tonpraten toch ergens iets met 
genen moet te maken hebben, wordt onom-
stootbaar aangetoond door het feit dat de 
familie Clerinx tijdens de 19de Try-out maar 
liefst drie keer de praatton wist in te palmen. 
Eerst kwam Els aan de beurt, daarna volgde 
Gert en later in de namiddag kwam Kristof 
zijn typetje vertolken.
Maar goed, laten we eerst Gert Clerinx aan 
de beurt. Een eerstejaarsstudent die zijn 
wedervaren als “Jefke de pechvogel” uit de 
doeken kwam doen. 
Het is niet ongewoon dat eerstejaarskandi-
daten, van zodra ze voor het publiek in de 
praatton staan, wat last ondervinden van 
podiumstress of zenuwen. 
Bij Gert viel daar echter niets van te be-
speuren en het leek wel of hij de kunst van 
het tonpraten al jaren beheerste. Vrank en 
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kloek deed hij zijn verhaal als pechvogel uit 
de doeken.
Het begon al bij zijn geboorte toen hij als 
twaalfde jongen in een gezin van 11 jongens 
het levenslicht zag. Vanaf het begin was hij 
dus de twaalfde man en moest derhalve 
tijdens het voetballen vaak op bank zitten.
Pech liep als een rode draad door zijn leven, 
zowel tijdens zijn beroepsleven als in zijn 
huwelijk. Het laatste illustreerde hij met een 
praktijkvoorbeeld. Tweeduizend jaar geleden 
nam Maria, de moeder van Jezus, alles 
mee en vertrok met de ezel naar Egypte. 
Tegenwoordig neemt de vrouw ook alles 
mee, vlucht naar een andere bestemming 
en laat de ezel zitten.
Het overkwam dus ook hem als pechvogel. 
Eén zaak weten we nu al, namelijk dat Gert 
Clerinx talent heeft als tonprater en dat we 
hem in de toekomst nog vaak in de praatton 
zullen zien. 
Bij wijze van afwisseling mochten de dans-
mariekes van De Gaaplepels uit Molenbeer-
sel plaats nemen op het podium om hun 
sierlijke en acrobatische kunsten te tonen.    
Een wervelende show van enkele minuten 
die bij velen erg in de smaak viel. Het is 
een dansdiscipline die jammer genoeg hoe 
langer hoe meer verdrongen wordt door het 
moderne stijldansen en dus mogen we De 
Gaaplepels dankbaar zijn dat ze het “dans-
marieke” in ere blijven houden. 

Na het dansintermezzo is het de beurt aan 
Eddy Rochus om plaats te nemen in de 
praatton. Deze vierdejaarsstudent die de 
voorbije jaren al heel wat ervaring wist op 
te doen, pakte deze keer uit met het typetje 
“Achmed Allochtoon”. Een Marokkaan die  
zich enkele jaren geleden in Houthalen op 
de Meulenberg gevestigd heeft en zich daar 
intussen ook bijzonder goed thuis voelt. Aan 
zijn taal te horen, heeft hij zich ook al flink 
geïntegreerd.
De Meulenberg in Houthalen is best een 
leuke buurt volgens Achmed. Zijn zoon 
amuseert zich daar ook fantastisch in de 
Club Emigratie tijdens het sporten. Ze spelen 
een soort criquet waarbij het de bedoeling is 
om zoveel mogelijk stenen via een tafelpoot
naar de politie te gooien. ‘t Is alleen jammer 
dat de politiemensen niet tegen hun verlies 
kunnen en dan willen ze niet meer mees-
pelen. Erg flauw, want dan roepen ze ook de 

burgemeester er nog bij als scheidsrechter, 
maar die deelt onmiddellijk rode kaarten uit.  
De tonrede van Eddy Rochus zat deze keer 
boordevol goede humor en door het in-
spelen op de lokale toestanden in Houthalen 
slaagde hij er vrij snel in om het publiek naar 
zijn hand te zetten.
Om een Try-out te doen slagen, moeten de 
tonredes afgewisseld worden met andere 
optredens. Het publiek moet op tijd en 
stond even kunnen ontspannen en daarvoor 
zorgde deze keer Roger Schepers en nog 
wel als zanger. Enkele vlotte meezingers 
een beetje schoenkelen zodat het publiek 
klaar was om zich schrap te zetten voor de 
volgende tonredenaar.   
Nu was het de beurt aan Bèr Maessen, de 
hoofdverantwoordelijke voor BOL, mateloos 
geboeid door alles wat met het tonpraten te 
maakt heeft en medeauteur van het nieuwe 
boek over tonpraten. 
“Bèr is krank” was de titel van zijn buut. 
Niet zo verwonderlijk dat hij voor dit ty-
petje koos, want Bèr was enkele maanden 
geleden op de sukkeltoer met zijn gezond-
heid en heeft wellicht tijdens zijn verblijf in 
het ziekenhuis voldoende inspiratie gevon-
den om zijn ervaringen in een buut neer te 
schrijven. Ziekenhuisperikelen vertellen op 
een humoristische wijze is een onderwerp 
dat best aanslaat bij het publiek omdat vele 
mensen zich in het verhaal kunnen terug-
vinden.  Het gaat vaak om anekdotes die 
zo uit het leven zijn gegrepen, maar bij een 
tonrede  bestaat de kunst erin het geheel 
met een ludieke saus te overgieten. 
Met zijn jarenlange ervaring als hoofdver-

antwoordelijke van BOL wist Bèr ook de 
zaal wederom gedurende een twintigtal  te 
boeien.
Waar het infuus met de CO2 aan zijn li-
chaam gekoppeld was, hebben we niet 
kunnen achterhalen, maar het feit dat er 
een brandblusser vlak naast hing, versterkt 
alvast bepaalde vermoedens. 
In totaal stonden er zeven tonpraters ge-
boekt voor deze Try-out. Aangezien er inmid-
dels al vier de revue passeerden, was het 
tijd om even uit te blazen tijdens hetgeen 
men meestal bestempeld als een welgeko-
men plaspauze.  
Na de pauze was het de beurt aan de 
15-jarige Kristof Clerinx in zijn creatie van 
“Johnnke Nufel” de spijbelaar.
Nogmaals, in de genen van de familie Clerinx 
zit een element dat vele andere mensen 
helaas lijken te missen. Voor een aandachtig 
publiek gaan staan en dan je verhaal uit de 
doeken doen alsof je talloze jaren podiumer-
varing hebt en dit zonder de minste tekens 
van stress. Chapeau!
Mocht Vlaams minister van onderwijs, Pas-
cal Smet, in de zaal gezeten hebben, dan 
had hij beslist heel wat ervaring kunnen 
opdoen omtrent alles wat met spijbelen te 
maken heeft. 

Het was klaar en duidelijk dat Johnnke een 
hekel had aan alles wat met de school te 
maken had. Volgens Johnnke is naar school 
gaan een kwestie van moeten en moeten dat 
is dwang. Dwang is arbeid en kinderarbeid is 
nog steeds verboden. Dus mag hij in principe 
niet naar school om te leren, want hoe meer 
hij leert, hoe meer hij weet en hoe meer hij 
weet, hoe meer hij vergeet. Dus hoe meer 
hij leert, hoe minder hij weet. “Waarom leren 
we dan nog”, stelt Johnnke zich de vraag.
Spijbelen is zijn favoriete bezigheid en huis-
werk haat hij als de pest. Aan uitvluchten 
om meester Tampon te doen geloven dat 
hij zijn huistaken niet kon afmaken, heeft 
hij geen gebrek. Ofwel heeft de hond het 
huiswerk per ongeluk opgegeten, ofwel 
was zijn bomma plots overleden en zovele 
andere excuses. 
Wij mogen zonder enige twijfel stellen 
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kledij  een erg belangrijke rol kan spelen om 
bij het publiek in de smaak te vallen.   
Rudi vertolkte in zijn buut de rol van Petrus 
die aan de hemelpoort staat om diegenen die 
het tijdelijke voor het eeuwige verwissellen 
welkom te heten en hen de weg te wijzen. 
Nooit eerder kregen we te horen wat er zich 
daar allemaal afspeelt. Een openbaring voor 
velen en als we Petrus echt mogen geloven, 
is er inderdaad nog leven na de dood. Tus-
sendoor vernamen wel zelfs dat er in de 

hemel zelfs aan sport gedaan wordt en dat er 
voetbalwedstrijden gehouden worden tussen 
de hemel en de hel. 
Gedurende dik twintig minuten wist Rudi het 
publiek onafgebroken te begeesteren. Geen 
eenvoudige opdracht als je weet dat maar 
liefst zes tonpraters hem vooraf gingen en de 
aandacht van het publiek naar het einde toe 
automatisch begint af te nemen.
Laten we het bestempelen als een prachtige 
afsluiter voor een grandioze namiddag. Een 
ideale mix van ervaren kwatchers en jong 
talent. 
Ook de juryleden, die met veel aandacht 
de lichting tonpraters hadden beluisterd en 
gadegeslagen, hadden bij monde van Wim 
Göbbels, voorzitter van de jury, alle lof voor 
zowel de tonpraters als de mensen die zich 
jaar na jaar inzetten om Buutte-onderwijs 
Limburg verder uit te bouwen.  
De afwezigen hadden dus andermaal ongelijk 
en hopelijk zullen ze na het lezen van dit 
bondige verslag volgend jaar present zijn om 
mee te kunnen genieten van dit prachtige 
evenement met een hoge culturele waarde.
Wie interesse heeft in een opleiding tot ton-
prater kan contact opnemen met hetzij Hubert 
Maessen (089/70 14 93), Roger Schepers 
(0479/48 49 49) of Luc Van Dijck (0496/20 
03 42).           
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dat indien Kristof nog enkele jaren tijd wil 
vrijmaken om zich op het tonpraten toe te 
leggen, hij ons nog vaak zal weten te boeien 
in de praatton.  

De Kezelzekskes met hun zangtalenten zijn 
een vaste waarde geworden op de jaarlijkse 
Try-out van BOL. En dus waren ze ook dit 
jaar van de partij in een kabouteroutfit met 
enkele liedjes waaronder hun jongste hit  3x11 
Kezelzekskes. Een vrolijke bende die steeds 
borg staat voor een leuk tussendoortje.
Ondertussen stond Jos Martens in de kleed-
kamer te trappelen om voor de eerste keer 
in zijn leven voor een groot publiek de praat-
ton in te stappen. Jos Martens, een eerste-
jaarsstudent dus, koos voor het typetje “Frans 
Verplanken voorzitter van de Boerenbond”. Hij 
werd geboren als zoon van een boer in Beek 
(Bree) en was het 22ste kind in het gezin. Bij 
de geboorte woog hij liefst 6,50 kg zonder 
pamper en 7,50 kg met pamper.
Na zijn actieve schoolperiode, waar hij met 
grote onderscheiding gebuisd werd, stapte hij 
in het boerenbedrijf van zijn vader. 
Enige tijd later huwde hij met Bella en samen 
kregen ze twee kinderen. Toen hij het tweede 
kind ging aangeven bij de gemeente  kreeg 
hij het aan de stok met de ambtenaar van de 
burgerlijke stand. Zijn eerste kind, een meisje, 
kreeg de naam Marie-Rose en dus vond hij dat 
bij de geboorte van zijn zoon deze de naam 

van Jozef-Tulp hoorde te krijgen. Maar die 
keuze wilde de ambtenaar niet aanvaarden 
en dus kreeg hij de naam Jean-Marie.
De opbouw van een buut speelt een erg be-
langrijke rol en dus had Jos ervoor gezorgd 

dat naar het einde toe een prachtige woord-
speling werd ingelast waarbij het woord 
“hout” centraal stond, meer bepaald met 
de namen van gemeenten zoals Meerhout, 
Minderhout, Houthalen, enz. om tenslotte te 
besluiten met de wijze raad dat je beter in 
Boom tegen een paal rijdt dan in Paal tegen 
een boom.
Alvast een goed begin voor een eerste-
jaarsstudent en hopelijk zien we hem volgend 
jaar terug met een nieuwe creatie.

Alvorens de laatste tonprater aan te kondi-
gen, vraagt de alom gekende gastspreker 
van dienst, Roger Schepers, aan de blaas-
kapel om het publiek nog even te trakteren 
op hun muzikale talenten. Prachtige muziek 
weerklinkt uit hun instrumenten. Ideaal om 
de sfeer van een echte carnavalszitting op te 
roepen. De organisatoren kunnen geen beter 
alternatief bedenken.

Rudi Smets, de laatste tonprater van de 
namiddag, neemt plaats in de ton om zijn 
buut “In den hemel” op te voeren. Prachtig 
uitgedost, volledig in het wit, en met de 
vleugels van een engel op de rug verschijnt 
hij op de bühne. De jarenlange ervaring 
heeft hem geleerd dat de buut niet alleen 
inhoudelijk goed moet zijn, maar dat ook de 
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in de kijker

Ridders van de Katteköp - Narrendom Haren
Feest der Goedgemutsten 2014

Tot vorig jaar hoopten de Ridders van de 
Katteköp het feest te organiseren in 2015, 
omdat de vereniging tijdens dat jaar haar 
4 x 11-jubileum mag vieren. Het zou een 
mooi toetje op de taart geweest zijn, 
maar aangezien de provincie Antwerpen 
haar beurt heeft laten voorbijgaan en 
de provincie Limburg bijgevolg een jaar 
vroeger aan de beurt kwam, zijn ze thans 
aan zet.
Narrendom Haren.
Velen zullen zich al menig keer de vraag 
gesteld hebben vanwaar de naam 
“Narrendom Haren”. Wel, dit is eigenlijk 
een verhaal op zich.
Het was in de maand september 1971 dat 
wijlen Etienne Jacobs en Jef Langenaeken 
(huidig penningmeester van FEN-
Vlaanderen) tussen pot en pint het idee 
lanceerden om in de toen net samengestelde 
nieuwe fusiegemeente Haren (Limburg), 
bestaande uit de kerkdorpen Piringen, 
Widooie en Haren-Bommershoven, een 
carnavalstoet te organiseren. Een meer 
dan waanzinnig idee op dat moment, want 
u moet weten dat deze vier kerkdorpen 
geografisch gezien totaal gescheiden 
liggen, samen amper 2000 inwoners telden 
en bovendien nog doorsneden worden door 
een drukke gewestweg. 

Velen hebben toen dan ook spontaan 
gereageerd met het gekende gebaar van 
de wijsvinger met een bewegende hand 
aan het voorhoofd. 
De initiatiefnemers hebben destijds 
dus ook heel wat overredingskracht 
moeten aanspreken om zowel het 
toenmalige gemeentebestuur van de 
nieuwe fusiegemeente, alsook de vele 
medewerkers uit Haren te overtuigen van 
hun idee. 
Het is trouwens vandaag de dag nog 
steeds moeilijk te begrijpen hoe zij erin 
geslaagd zijn om op de bewuste zondag 5 
maart 1972 de eerste carnavalstoet door 
de kerkdorpen te laten trekken. Er moet 
werkelijk een soort van wonder gebeurd 
zijn, want het was meteen een schot in de 
roos. Tegen de klok van 14 uur kwamen 
plots vanuit alle schuren en loodsen uit 
de vier kerkdorpen maar liefst 21 groepen 
tevoorschijn. De ganse organisatie verliep 
vlekkeloos en iedereen was na afloop dan 
ook dolgelukkig.
De Raad van Elf werd versterkt en vanaf 
dan is de populariteit van het carnaval 
in Haren meteen sterk gaan groeien. Zij 
slaagden er binnen de kortste keren in 
om tussen de bestaande carnavalssteden 

Tongeren en Borgloon een meer dan 
behoorlijke reputatie op te bouwen.
Op 1 januari 1977 werd de nog maar 
zes jaar bestaande gemeente Haren 
evenwel opgeheven als gevolg van een 
nieuwe gemeentefusie. Toppunt van gans 
de kwestie was dat twee van de vier 
kerkdorpen, namelijk Widooie en Piringen, 
naar Tongeren overgeheveld werden, 
terwijl Haren-Bommershoven bij Borgloon 
werd aangehecht.
De twijfels omtrent het voortbestaan 
van de Harense carnavalstoet schoten 
als paddenstoelen uit de grond. De 
carnavalvereniging die er alles aan 
gedaan had om bij middel van haar 
activiteiten de samenhorigheid van de vier 
gescheiden dorpskernen te bevorderen, 
werd geconfronteerd met het opdoeken, 
en bovendien de opsplitsing van haar 
grondgebied. Een opdoffer van jewelste 
voor de nog jonge vereniging en menige 
slapeloze nachten voor de leden van de 
Raad van Elf . Een thriller zonder happy end 
leek zich te voltrekken. 
De fusie van de gemeenten was uiteraard 
op dat ogenblik een erg druk besproken 
onderwerp. Terwijl de gemeente Haren 
als officieel orgaan gedoemd was om te 

Het is niet de eerste keer in de 43-jarige geschiedenis van de Ridders van de Katteköp dat zij instaan voor de organisatie 
van het Feest der Goedgemutsten. Reeds op 2 januari 1988 en op 3 januari 1998 organiseerden zij dit evenement in de 
Grenslandhallen te Hasselt.
Ze zijn dus allesbehalve aan hun proefstuk toe, maar zijn niettemin de laatste zes maanden erg druk in de weer met de 
voorbereiding van het feest, deze keer op 4 januari 2014. 
Voor de editie 2014 van het Feest der Goedgemutsten hebben zij hun toevlucht moeten nemen tot de fruitveiling van 
Borgloon, omdat nergens in Zuid-Limburg nog een feestzaal groot genoeg is om een evenement van dergelijke omvang 
te organiseren.
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verdwijnen en sommigen het einde van 
carnaval Haren reeds aankondigden, werd 
er binnen de Raad van Elf van de Ridders 
van de Katteköp niet stilgezeten en werd 
er tijdens nachtelijke uren  in het geheim 
duchtig getimmerd aan de oprichting van 
het Narrendom Haren. 
Het nieuwe Narrendom Haren zou 
de aardrijkskundige grenzen van de 
opgedoekte gemeente Haren respecteren, 
niet meer of niet minder. Zo luidde dan ook 
het verdict op de officiële plechtigheid die 
doorging op vrijdag 7 januari 1977 in de 
aanwezigheid van o.a. de Ridders van de 
Ceuleman  uit Borgloon, de 
gewezen schepen van cultuur 
van het verdwenen Haren, 
evenals de burgemeesters van 
Tongeren en Borgloon. De 
buurvereniging uit Tongeren, 
namelijk de Ridders van 
Morepoit tot Bukeberg, was niet 
aanwezig op deze plechtigheid. 
Zij gingen ervan uit dat het 
ganse gebeuren als een grap 
bedoeld was. 
Een foute gok zoals achteraf 
mocht blijken, want de Ridders 
van de Katteköp legden hun 
territorium vast en meteen 
wisten de buurverenigingen uit 
Borgloon en Tongeren tot waar 
hun carnavalsgrenzen reikten.
De bakens waren uitgezet en alle twijfels 
- en die waren op dat ogenblik niet gering 
- omtrent het al dan niet voortbestaan van 
het carnaval in Haren werden meteen de 
kop ingedrukt. Een mijlpaal van formaat in 
de geschiedenis van het Harense carnaval
De naam “Ridders van de Katteköp
De oorspronkelijke naam van de vereniging, 
namelijk “De Volksvrienden”, werd al ter 
gelegenheid van het carnavalseizoen 
1973 vervangen door de “Ridders van de 
Katteköp”.
De naam Ridders van de Katteköp is 
niet zomaar uit de lucht gegrepen, doch 
vindt zijn oorsprong in een toevallige 
samenloop van omstandigheden. Het heeft 
hoegenaamd niets te maken met een 
spotnaam die men vaak aan de bewoners 
van een bepaald dorp of een niet nader te 
noemen politieke organisatie geeft.
Zoals gezegd, trad tijdens het eerste 
carnavalseizoen 1972, de Raad van Elf 
naar buiten onder de naam van “De 
Volksvrienden”.
Als motief voor de eerste eigen 
Prinsenwagen in 1973 werd er een 
reuzegrote kat gebruikt, waarin de Prins 
bovenaan plaats kon nemen. Om het 
geheel een beetje ludiek op te frissen, 
werden er op de wagen verschillende 

kleinere nagebootste koppen van katten 
aangebracht.
Deze uitbeelding viel tijdens de optocht van 
1973 danig in de smaak van het publiek en 
bezorgde de vereniging zoveel populariteit, 
dat zij zonder het zelf te willen meteen 
omgedoopt werden tot “kattekoppen”. De 
maand voordien ter gelegenheid van de 
tweede prinsenaanstelling, liet de spreker 
van dienst - die eveneens betrokken was bij 
de bouw van de wagen - zich al schertsend 
de naam “Ridders van de Katteköp” 
ontvallen.

Hoe dan ook, de nieuwe naam was gevallen 
en de leden van de Raad van Elf hadden 
er hoegenaamd geen moeite mee om de 
oorspronkelijke naam die - en laten we 
eerlijk zijn - in feite weinig te betekenen 
had en weinig carnavalesk klonk, te laten 
voor wat hij was.
Anderzijds is een “kattekop” een appelsoort 
en vermits de vereniging midden in de 
fruitstreek actief was, vond iedereen dat de 
naam “Katteköp” eigenlijk perfect paste in 
het geheel.
Vermits onze buurverenigingen uit 
Tongeren en Borgloon zich eveneens 

tot het ridderschap hadden verheven en 
Haren ook gelegen is in het erg vruchtbare 
Haspengouw, dat nog steeds rijk is aan 
kastelen en burchten, was de keuze van de 
nieuwe naam meteen gevallen. 
Het werd dus tenslotte “Ridders van de 
Katteköp” (ö omwille van het dialect. Het is 
gewoon het oeroude Germaanse teken voor 
de meervoudsvorming).
De levenswandel van de vereniging
Het zou een grove leugen zijn, mocht men 
beweren dat in het Narrendom Haren alles 
steeds over rozen heeft gelopen. Net zoals 

in ons gewone leven hebben ook 
de Ridders van de Katteköp goede 
en slechte momenten gekend. 
Successen en tegenslagen 
hebben mekaar afgewisseld en 
gelukkig zijn de tegenslagen 
steeds in de minderheid geweest, 
waardoor de vereniging heden 
ten dage stevig in het zadel zit.
Vooral tijdens de periode van 
1972 tot zowat 1990 mag gesteld 
worden dat de vereniging een 
steile opgang kende. Carnaval 
was plots erg populair geworden 
en dus kon de vereniging mee 
profiteren van deze grote bloei 
van het carnaval in Zuid-Limburg. 
Met een carnavalstoet, die 

jaarlijks toch een vijftigtal groepen telt, 
slaagden zij erin een erg goede reputatie 
op te bouwen.
Begin de negentiger jaren ontstond een 
zekere stabilisatie. Nieuwe ideeën en 
initiatieven bleven uit en er kwam zelfs 
een zekere terugval, die de vereniging op 
een zeker ogenblik als gevolg van innerlijke 
twisten bijna fataal werd.
Dit is een typisch fenomeen dat frequent 
voorkomt bij verenigingen of organisaties 
die een behoorlijk aantal jaren bestaan. Men 
krijgt eerst te maken met een succesvolle 
start en iedereen is enthousiast. Dan treedt 

in de kijker
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Deze nieuwe jaarorde en 
speldje is een creatie van

Mark Notredame, 
provinciaal secretaris 
FEN-Vlaams-Brabant. 

Proficiat Mark!!!

er een periode in van “laat de zaak maar 
bollen, want alles gaat toch goed”, om 
ten slotte verzeild te raken in een zekere 
crisissituatie. Een andere oorzaak die mede 
bepalend was voor deze minder goede 
periode, was ongetwijfeld de zogenaamde 
generatiewissel die moeizaam verliep. De 
oudere garde moest aangevuld of zelfs 
vervangen worden door jonge krachten 
en dat zorgde uiteraard voor de klassieke 
moeilijkheden.
Gelukkig ligt deze crisisperiode thans al 
een eindje achter ons en is het dankzij 
de enorme inzet van de verjongde en 
dynamische ploeg medewerkers, onder 
de leiding van voorzitter Bart Martens, dat 
carnaval Haren terug op het goede spoor 
zit.

Jef Langenaeken
In het begin van dit artikel heeft u al kunnen 
lezen dat Jef Langenaeken aan de wieg 
stond (maar in werkelijkheid stond hij met 
zijn maat aan een tapkast vol schuimende 
pinten bier) van carnaval in het Narrendom 
Haren. 
Hij heeft vanaf dag één de functie van 
secretaris waargenomen tot en met 
vandaag. Slechts tijdens een korte periode 
heeft hij, omwille van gezondheidsredenen, 
het schrijfgerief afgestaan aan een andere 
medewerker uit de Raad van Elf. 
In 2001 werd hij aangesteld tot de 30ste 
Prins van het Narrendom Haren, terwijl zijn 
neefje Sven Langenaeken de scepter van 
Jeugdprins toegewezen kreeg en zijn beide 
ouders wijlen Feliciën Langenaeken en 
Florentine Muziek, respectievelijk de titel 
van Prins en Prinses 2001 van de Derde 
Jeugd voerden. Op dat moment een unicum 
binnen het Harense carnaval. De familie 

Langenaeken drukte dat jaar letterlijk en 
figuurlijk haar stempel op het carnaval in 
het Narrendom Haren. Carnaval Haren is 
voor Jef Langenaeken zowat als een kind. 
Hij heeft de geboorte meegemaakt en heeft 
het zien opgroeien tot wat het vandaag is. 
Zoiets laat je dus ook niet makkelijk vallen.
Federatie Europese Narren
De Ridders van de Katteköp werden 
in 1973 lid van F.E.N.. De federatie 
telde op dat moment amper een 
20-tal leden verdeeld over gans 
België. Eén van de toenmalige 
bestuursleden, namelijk John 
Rijcken uit Munsterbilzen, kwam in 
contact met de piepjonge vereniging 
uit Haren ter gelegenheid van de 
eerste prinsenaanstelling in 1972. 
Deze persoon was niet alleen 
afgevaardigde van F.E.N. maar 
verzorgde destijds ook optredens 
op bals als imitator van “Dorus” 
(de populaire Nederlandse zanger 
Tom Manders met zijn bekend liedje 
”Twee motten”). Naar aanleiding 
van dit contact traden de Ridders 
van de Katteköp toe tot F.E.N., 
omdat zij zich bewust waren van 
het feit dat het aansluiten bij 
een overkoepelende organisatie 
ongetwijfeld vele voordelen zou 
hebben op het vlak van relaties 
met andere verenigingen. Het is 
op die wijze dat Jef Langenaeken 
in de maand mei 1978 provinciaal 
voorzitter werd van F.E.N.-Limburg.
Nadien werd hij achtereenvolgens 
penningmeester, ondervoorzitter en 
voorzitter van F.E.N.-Vlaanderen, terwijl hij 
thans opnieuw de taak van penningmeester 
vervult. 
Sinds 2011 maakt ook Jeroen Bellings, 
penningmeester bij de Ridders van de 
Katteköp, deel uit van de raad van bestuur 
van F.E.N.-Vlaanderen en hij neemt sinds 
mei 2013 de functie van nationaal secretaris 
waar. 
Of m.a.w. ook F.E.N.-Vlaanderen loopt 
als een rode draad door de geschiedenis 
van de Ridders de Katteköp en het is 
derhalve ook niet abnormaal dat zij voor 
de derde keer de organisatie van het Feest 
der Goedgemutsten voor hun rekening 
genomen hebben.  
Harense carnavals evenementen
Omstreeks 11 november wordt jaarlijks het 
carnavalseizoen geopend aan het Harense 
carnavalsmonument op het Widooierplein. 
Twee weken voordien wordt traditiegetrouw 
een zitting voor de Derde Jeugd (zeg maar 
seniorenzitting) georganiseerd en wordt er 
ook telkens een Prinsenpaar van de Derde 
Jeugd aangesteld.

Tijdens het weekend voor Kerstmis 
wordt er gedurende twee dagen een 
drukbezochte Indoor-Kerstmarkt 
gehouden om vervolgens twee weken voor 
het carnavalsweekend op zaterdag een 
nieuwe Prins aan te stellen en ’s zondags 
een nieuwe Jeugdprins.

Exact vier weken later trekt vervolgens 
de carnavalstoet door het Narrendom 
Haren om tenslotte tijdens de maand 
juni het seizoen af te sluiten met een 
pastadag.
Om af te ronden
Wil je nog meer weten over het Harense 
carnavalsgebeuren surf dan even naar 
www.kattekop.be en hopelijk zullen velen 
op 4 januari 2014 koers zetten naar de 
fruitstad Borgloon om de Ridders van de 
Katteköp te steunen en te belonen voor 
hun initiatief.
Laten we niet uit het oog verliezen 
dat het organiseren van een Feest der 
Goedgemutsten veel risico’s inhoudt en dit 
tevens een enorme voorbereiding vergt. 
Het is een pracht van een initiatief dat 
voor de 42ste keer georganiseerd wordt. 
Het is het ledenfeest van de grootste 
overkoepelende carnavalsorganisatie van 
het land en dus mag er ook verwacht 
worden dat de leden deze zaak ten 
volle steunen bij wijze van respect, niet 
alleen ten aanzien van de Ridders van 
de Katteköp, maar ook bij wijze van 
eerbied voor de niet aflatende inzet van 
de bestuursleden van F.E.N.-Vlaanderen.

in de kijker
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We hadden in 2012 nooit durven dromen dat het aantal aanvragen inzake verze-
keringen, zilveren narren, euronarren, evenementen, adreswijzigingen, enz... die 
dagelijks via de onlinetoepassingen op onze website binnenlopen, zo groot zou zijn.
Om u een voorbeeld te geven. Het aantal verzekeringsaanvragen die we momenteel 
ontvangen via de post of een gewoon mailbericht, is minder dan 1% van het totale 
aantal aanvragen.   
Iedereen heeft ondertussen natuurlijk de zeer grote voordelen ervan ingezien. Geen 
administratieve kosten meer of zendingen die verloren raken.
Van onze kant hebben wij dan weer de mogelijkheid om uiterst snel een verze-
keringsdekking af te leveren. In principe gebeurt zulks binnen de 24 uur na ont-
vangst van de aanvraag.
De groene verzekeringsbewijzen moeten helaas via de post verzonden worden om-
dat we hier te maken hebben met een officieel document dat tot hiertoe nog niet  via 
internet mag verstuurd worden.
We stellen eveneens met veel voldoening vast dat het gros van de verenigingen 
binnen de afgesproken termijn van 15 dagen hun verzekeringspremies op onze 
rekening storten, hetgeen ons ontlast van heel wat extra administratief werk. Super!
Bovendien kan u op onze website via de rubriek “Mijn gegevens” alle informatie 

omtrent uw vereniging terugvinden, o.a of bepaalde betalingen nog open staan of niet, welke personen in het verleden zilveren narren 
of euronarren hebben gekregen met vermelding van de datum en de plaats van uitreiking, enz ... . 
Wij kunnen op dit ogenblik nog niet 100% garanderen dat in deze gegevens geen fouten staan. Vandaar dat we iedereen oproepen om 
ze bij gelegenheid te controleren op hun juistheid en indien er fouten vastgesteld worden, ons deze meteen te signaleren. Het is zowel 
in uw als in ons belang.

14

Onlinetoepassingen via onze website 
worden massaal gebruikt 

webnieuws
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Omzendbrief 
Benefieteetfestijn en benefietavond ten voordele van Geloeif Mè Goed 
18 januari 2014 – Florahallen te Aalst.
Beste carnavalisten, beste sympathisanten,
De kans is groot dat u enkele weken geleden de vereniging Geloeif Mè Goed gezien heeft op de nationale nieuwsberichten (VTM, 
VRT, Radio 1, Q-Music, Laatste Nieuws, enz). 
Deze carnavalsvereniging uit Aalst is namelijk in 2004 het slachtoffer geworden van een brand aan hun praalwagen. Dat hun praal-
wagen- het resultaat van een heel jaar zwaar werken - er niet meer was, was toen maar het minste van hun zorgen. 
De loods waarin deze gestald stond, liep immers heel wat rookschade op en daarenboven dienden de aanpalende bedrijven zware 
claims in voor de schade die ze geleden hadden!  Hierdoor liepen de te vergoede bedragen onmiddellijk op. 
Wat eerst een zaak voor de verzekeringen leek te worden, werd door de rechter helemaal ontkracht. Ze werden in beroep  aansprake-
lijk gesteld en veroordeeld, voor de kolossale som van 1.500.000 euro!!! 
Dit komt neer op 50.000 euro per lid, wat inhoudt dat sommige leden uit één en hetzelfde gezin deze som in meervoud dienen te 
vergoeden.
Een onmogelijke opdracht voor velen onder hen. Dit alles bewijst nogmaals dat de kleine lettertjes van een verzekeringscontract 
mensen kunnen misleiden en verstrekkende gevolgen hebben.  
Om de mensen van GMG een hart onder de riem te steken, werd een actiecomité opgericht, nl. “Feitelijk verenigd, ambiance ver-
zekerd” Deze fungeert  als coördinator van talloze acties. 
Met de steun van FEN-Vlaanderen vragen wij jullie medewerking en sympathie, om de mede-carnavalisten van GMG te helpen !
Als klap op de vuurpijl organiseren wij op 18 januari 2014 een benefieteetfestijn en -avond ten voordele van Geloeif Mè Goed in de 
Florahallen te Aalst – Albrechtlaan 81. Het eetfestijn start om 11.30u en de benefietavond om 20.00u.
Daar dit voorval  iedereen kan treffen, verspreiden wij een warme oproep om uw financiële steun of bijdrage te vragen. We laten 
jullie vrij om binnen de vereniging een omhaling te organiseren en het opgehaalde bedrag in te vullen op deze bijgevoegde blanco 
cheque. De cheque en opgehaalde som wordt overhandigd op onze benefietavond, op 18 januari. De vereniging die het hoogste 
bedrag inzamelt, zal die avond beloond worden met een mooie prijs.
Tevens bent u van harte welkom op het eetfestijn en benefiet. Aanwezigen op het eetfestijn ontvangen een gratis toegangskaart 
voor de fantastische benefietavond.
Voor verdere inlichtingen verwijzen we jullie graag naar : www.feitelijkverenigd.be, mail : info@feitelijkverenigd.be of telefonisch : 0486/90 28 08.

Tijdens de benefietavond zijn er optredens voorzien van o.a. 

RAF COPPENS, BERT KRUISMANS, YVES SEGERS en SERGIO (met live band)

Benefietfestijn en -avond ten voordele van
Geloeif Mè Goed - Aalst

Wie de media de laatste maanden wat heeft gevolgd en de vorige editie van onze Gazet van de Carnavalist 
aandachtig heeft gelezen, zal zich herinneren dat de carnavalsgroep Geloeif Mè Goed uit Aalst een aantal jaren 
geleden te maken kreeg met een brand van hun carnavalswagen met alle daaraan verbonden schade. 
Een ramp voor de vereniging en de leden die er op dat moment deel van uitmaakten, omdat iedereen die des-
tijds lid was van de vereniging, recent door de rechtbank veroordeeld werd tot het betalen van een zeer zware 
schadevergoeding. 
Sinds de veroordeling heeft men in Aalst het initiatief genomen om allerlei acties op touw te zetten met de be-
doeling financiële middelen in te zamelen ten voordele van de getroffen vereniging en haar leden. 
Ook de raad van bestuur van onze federatie heeft zich akkoord verklaard om haar steentje in deze actie bij te 
dragen, o.a. via een oproep in ons ledenblad en een speciale stand op ons Feest der Goedgemutsten te Borgloon.
Wij drukken daarom hierna nogmaals de brief af die de laatste weken werd rondgestuurd via alle mogelijke kanalen.   

Ieders steun is derhalve welkom, onder welke vorm ook. 
Indien u binnen uw vereniging of ter gelegenheid van een door u ingericht evenement een actie 
wenst te ondernemen dan raden wij u aan vooraf steeds contact op te nemen met de organisaties 
die u in de voormelde brief kan terugvinden. Zij zullen u met raad en daad bijstaan opdat alles in de 
juiste banen en op een eerlijke transparante wijze kan georganiseerd worden. 

even uw aandacht
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praktische tips

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

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.  

voor het publiek en kan het echte 
carnavaleske feestgebeuren in al zijn 
grootsheid en plezier 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 2014. 

Wij durven hopen dat het voor velen een beetje duidelijker geworden is 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.  

Uitreiking van de 
Zilveren Narren en Euronarren

Om alles vlot te laten verlopen 
geven  wij hierna een overzicht van 
de tijdstippen waarop deze eretek-
ens per provincie uitgereikt worden 
in een speciaal daartoe bestemd 
lokaal.
Wij durven er vanuit gaan dat alle 
laureaten deze uurregeling stipt 
zullen respecteren. 

21u30 - Limburg
22u15 - West-Vlaanderen
22u45 - Oost-Vlaanderen
23u30 - Antwerpen
23u45 - Vlaams-Brabant

Uitreiking van de 
Zilveren Narren en Euronarren

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 ervan uitgaan dat alle 
laureaten deze uurregeling stipt 
zullen respecteren. 

21u30 - Vlaams-Brabant
22u00 - West-Vlaanderen
22u30 - Antwerpen
23u00 - Oost-Vlaanderen
23u45 - Limburg

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 
al voor de 42ste 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 quasi altijd in dit opzet 
geslaagd en mochten wij, afhankelijk 
van de plaats van het gebeuren, telkens  
rekenen op 2.000 à 3.000 bezoekers. Met 
een vrij grote zekerheid durven we ervan 
uitgaan dat ook deze keer de belangstelling 
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 
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JAARORDE 2014
FEN-Vlaanderen

Deze kaart kan u op het 
Feest der Goedgemutsten 2014 te Borgloon 

inruilen voor een gratis jaarorde 2014.

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:
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Uniek speldje
Om de vele verwoede verzamelaars van speldjes te plezieren heeft de 
organiserende vereniging, de Ridders van de Katteköp, een uniek speld-
je laten ontwerpen als herinnering aan het Feest der Goedgemutsten te 
Borgloon.   
Op de afbeelding hiernaast zal je opmerken dat het in feite de samen-
werking voorstelt tussen de Ridders van de Katteköp en de Federatie 
Europese Narren.
Het zal bijgevolg uitsluitend aangekocht kunnen worden tijdens het 
feest te Borgloon tegen de prijs van 2,50 euro per stuk. 
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Op welke wijze kan je de feestzaal van de
Veiling Borgloon het vlotste bereiken?

De Veiling van Borgloon is zeer vlot te 
bereiken indien de volgende raadgevingen 
opgevolgd worden. 
Alle bezoekers die uit de provincies West-
Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, en Vlaams-
Brabant komen, verlaten in Leuven best de 
E40 en volgen dan de richting Hasselt via de 
E314 en de E313.
De bezoekers uit de provincie Antwerpen 
kiezen voor de E313. 
Op de E313 kies je voor de afrit 29 of 30 en 
dan vervolg je gewoon de N76 om tenslotte 
de feestzaal te bereiken.
De veiling Borgloon is gelegen langs de N76 
en zal vanaf het veilingcomplex tot aan het 
centrum van Borgloon voor alle verkeer af-
gesloten worden, omdat dat stuk van de 
gewestweg gebruikt zal worden als parking.     
Hieronder vindt u een meer gedetailleerde 
kaart.

Onze Limburgse gasten, zelfs deze uit Zuid-Limburg, worden allemaal verzocht 
via Kortessem en de N76 naar Borgloon te komen, omdat het niet mogelijk 
zal zijn om rechtstreeks vanuit het centrum naar het veilingcomplex te rijden. 

Bij aankomst aan het 
veilingcomplex zullen 
parkingwachters u de no-
dige aanwijzingen geven 
om zowel personenvoer-
tuigen als autocars naar 
de voorziene parkeer-
plaatsen te begeleiden.
Volg hun aanwijzingen 
stipt op, zodat alles vlot 
kan verlopen! 

GOUDEN TIP!
De bezoekers die per autocar naar het Feest der Goedgemutsten 
komen raden wij aan een kopie van deze pagina te overhandigen aan 
de chauffeur.   

praktische tips
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Statutaire bepalingen met betrekking 
tot het ledenregister

Voor sommigen vallen we wellicht in her-
haling, maar toch vonden we het raadzaam 
om nog even te blijven stilstaan bij de wet-
telijke regeling inzake de neerlegging van 
het ledenregister.
Sinds de Wet houdende diverse bepalingen 
van 6 mei 2009 is de neerlegging van het 
ledenregister ter griffie van de rechtbank 
van koophandel afgeschaft. Dit betekent 
dat bij wijzigingen in de samenstelling van 
de algemene vergadering, het bijgewerkt 
ledenregister niet langer moet neergelegd 
of opgestuurd worden naar de griffie.
Op de zetel van de vereniging moet het 
ledenregister door de raad van bestuur wel 
nog steeds bijgehouden worden. Dit re-
gister vermeldt de naam, voornamen, en 
woonplaats van de leden.
Bovendien moeten alle beslissingen betref-
fende de toetreding , uittreding of uitslui-
ting van de leden door toedoen van de raad 
van bestuur in dat register worden inge-

schreven binnen de acht dagen nadat hij 
van de beslissing in kennis is gesteld.
De verenigingen moeten, bij mondeling 
of schriftelijk verzoek, aan de overheden, 
de administraties en de diensten, met in-
begrip van de parketten, de griffies en de 
leden van de hoven, de rechtbanken en 
alle rechtscolleges en de daartoe wettelijk 
gemachtigde ambtenaren, onverwijld toe-
gang verlenen tot het register van de leden 
en deze instanties bovendien de afschriften 
of uittreksels uit dit register verstrekken 
welke zij nodig achten. Het correct 
bijhouden en aanpassen van dit document 
blijft dus een verplichting, net zoals voor-
heen!
Aangezien in het verleden de neerlegging 
verplicht was, zijn er heel wat vzw’s die 
in hun statuten expliciet verwijzen naar 
de neerlegging van het ledenregister. Ten 
gevolge van de wetswijziging dient deze 
verwijzing natuurlijk uit de statuten ge-

haald te worden. Het is immers niet langer 
mogelijk om statutair te bepalen dat de 
neerlegging van het ledenregister wettelijk 
verplicht is. 
Wij gaan er echter vanuit dat in de prak-
tijk nog vele statuten bestaan die nog niet 
aangepast werden. Vandaar dat wij u via 
deze weg er willen op wijzen.
Is uw vereniging in dit geval, dan moeten 
de statuten gewijzigd en neergelegd wor-
den ter publicatie. Haast en spoed is in 
dit geval niet vereist. Wij raden u echter 
aan om bij een volgende gelegenheid die 
aanleiding geeft tot een publicatie (bijvoor-
beeld een wijziging in de raad van bestuur, 
of een andere statutenwijziging), tevens 
de statutaire bepalingen met betrekking 
tot het ledenregister aan te passen. Op die 
manier betaalt u slechts één keer de pu-
blicatiekosten.
Bron: VSDC VZW-Review

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

Communicatie kan 
in het Nederlands

1095/261011 

Diverse wagens te huur

Thema: Aprés-Ski hut

Thema: Alphorn

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

Contactadres : De Muzelmennekes - Uikhoven
Kellens Vera - Populierenlaan 85 - 3621 Rekem
GSM: 0476/50 32 52 - 0476/08 15 97 
Email: vera.kellens@hotmail.com 0677/260911

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

Contactadres : Dweis - Dendermonde
Scholliers Peter - Achthoek 32 - 9200 Dendermonde
E-mail: peter@dweis.be 

Te koop
Gemotoriseerd onderstel van vrachtwagen DAF 1300 in goede 
staat. Volledig kaar voor opbouw, trap achteraan en balkon met 
leuning. Geschikt om groot aantal mensen te laten plaatsnemen 
op de wagen.

1225/301212
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advertenties “te huur” en “te koop”

1506/170413
Contactadres : De Daffy’s - Roeselare
Dimitri Hinnion - Groenstraat, 232 - 8800 Roeselare
GSM: 0499/61 63 90 - E-mail: remco-dimi1@telenet.be    

Te koop
Mooie wagen te koop met als thema “Politiezone 30”.
De wagen bestaat uit 2 delen met een totale lengte van om en bij 
de 23 meter. Hij is 4m hoog, maar kan nog uitgeschoven worden 
naar boven tot 6m. Ongeveer 4.5 m breed.
De wagen bestaat deels uit polyester, deels isomo.
Wordt te koop aangeboden met 15 politieuniformen (broek, trui en 
pet). Prima onderstel, volle banden en verlichting op de wagen.

Contactadres :  
De Zwiebertjes - Overpelt
Mark Bas - Houtmolenstraat 78 - 3900 Overpelt 
E-mail: info@dezwiebertjes.be

Te Koop 
Prachtig kasteel met kledij waarvan 14 dames- en 13 heren-
kostuums in de stijl van markiezen en jonkvrouwen. 
Prijs : 5.250 euro voor het kasteel inclusief kledij.

0579/231012

Contactadres : De Lindemannen
Annick Streel - Heiligestraat 46 - 3770 Riemst
GSM: 0474/26 52 48 - Email: annickstreel@hotmail.com   

Te koop
Kostuums in verschillende thema’s. I.v.m. de maten en de prijzen 
kan er contact opgenomen met de verantwoordelijke persoon.

1202/080412

Disco.

Peterpan en de elfen.

Sneeuwwitje, prinsen en 
de dwergen.

Contactadres :  Halfweg - Schakkebroek
Dirk Schevenels - Tiensestraat 185 - 3270 Scherpenheuvel
GSM: 0496/11 87 56 - E-mail: dirk.scheveneels1@telenet.be

1147/200213 

Te koop
Zeer mooie handgemaakte eendepakken. Zeer sterk gemaakt van 
de beste gele bond.
Vier stuks ter beschikking. Hebben bij elke stoet veel aandacht 
gekregen.
Dus jullie krijgen dan: 4x constructie/vulling eend , 4 paar nep-
benen, 4 paar eenden poten, en de rest van de losse spullen zoals 
de hoeden en pruiken voor eend en mens, jassen, de badeenden, 
overschot van de stof en bond en het garen alles voor de prijs van 
400 euro. Echt een koopje!

Te huur
Carnavalwagen
Thema “Boot”

Contactadres : Feest- en Sportcomité Kwenenbos - Merelbeke
De Raeve Gerrit - Rozenlaan, 26 - 9630 Zwalm
GSM: 0476/65 94 87 - kristofderaeve@hotmail.com  

Te koop
1. 25 kostuums met prachtige bijhorende hoed in foam 2 vliegers 
in isomo vervaardigd

0564/120813

2. 25 hoeden vervaardigd uit foam. Prijs overeen te komen

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

10
55

/2
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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).
- isomo koetsier : 2,50m hoog Prijs overeen te komen
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Contactadres : De Sotten - Zottegem
Bart Beké - Engelstraat 47 - 9620 Zottegem 
GSM: 0477/63 77 19 - E-mail: bart@desotten.be  

Te koop
Prachtige wagen bestaande uit twee delen op laag onderstel met 
volwaardige autobanden. De wagen moet getrokken worden. Een 
wagen kan omhoog (autobrug). In perfecte staat inclusief verlicht-
ing en elektrische bedrading. Er zijn een 20 tal kostuums bij de wa-
gen. Thema “tropical/glitter” de wagen staat in regio Lierde/Ronse. 
Bezoek op afspraak is geen probleem, prijs bespreekbaar.

0066/300513

advertenties “te huur” en “te koop”

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

Twee dezelfde narren-kostuums met echte narren-schoenen in 
zeer goede staat. 

0771/191110

Assortiment snoep. Karamellen, spekken, snickers, ballistos, enz.  
Te huur

Prachtige carnavalswagen. 

Te koop

Contactadres : De Kanunnikskes - Borgloon
Vankriekelsvenne Bart - Boomstraat 88 - 3840 Borgloon
GSM: 0477/41 51 93 - E-mail: kanunnikskes@telenet.be    

Te koop
11 dames en 6 heren kostuums thema vlinders en krekels. 
Een seizoen gebruikt en in goede staat. De vleugels zijn bezet met 
glanspajetten en veren.
Alles moet weg wegens plaatsgebrek.

1100/210412

Te koop

Contactadres : De Feestbeeste - Hoepertingen
Hauben Steve - Brikhof, 99 - 3840 Borgloon
GSM: 0497/25 81 85 - Email: steve@defeestbeeste.be 

1301/241012

Kostuums - “Brandweer”. 
- 12 kostuums mannen 
- 12 kostuums vrouwen
- 6 kostuums kinderen 

Een carnavalswagen in uitstekende staat. Hij bestaat uit twee ver-
diepingen en is voorzien van verlichting voor lichtstoeten.
De wagen heeft de volgende afmetingen 
L: 12, m - B:3.20 m - H: 4.20 m
De wagen is te koop met of zonder kostuums (30 tal).
De kostuums zijn ook alleen te koop. 
De wagen kan alleen geduwd worden.
Meer foto’s zijn via mail te bekomen.

Fotomateriaal aangaande voormelde zaken kan je terugvinden 
op de website http://www.defeestbeeste.be/site/?page_id=370

Contactadres : Thomakokki’s - Eisden
Eric Floryn - Hemelrijkstraat 84 - 3630 Maasmechelen
GSM: 0473/89 32 83 - E-mail: eric.floryn@skynet.be     

Te koop
23 kostuums. Thema “Sultan”.
Vraagprijs 600 Euro.
15 dames (bovenstuk, broek, hoed en shirt lange mouw)
8 heren (bovenstuk, broek, centuur, hoed en shirt lange mouw)
 Worden alleen als complete set verkocht. Kunnen ook bij bestelt 
worden bij www.karnevalswierts.com/nl/14/1sprookjeskleding.
Nieuwprijs heren: 66 euro - dames 60 euro.

0961/100413
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advertenties “te huur” en “te koop”

Contactadres : De Gilles van Lokeren - Lokeren
Van Bastelaere Wesley - Hillarestraat 269 - 9160 Lokeren
GSM: 0473/78 97 69 - E-mail: wesken_8@hotmail.com    

Te koop
Kledij van onder tot boven prachtig afgewerkt met pallettjes, ver-
werkt in elke laag van het kleed, met bijpassend hoedje voorzien 
van pluimen.
De kledij werd slechts 5 keer gedragen en is dus nog in hele goede 
staat.
Bovendien werd hiermee de 1ste plaats behaald dit is gegaran-
deerd iets waar je veel succes mee zal hebben De sambaballen 
krijg je erbij.
ZEER GUNSTIGE PRIJS - MOET DRINGEND WEG !! Doe een bod en 
wie weet is alles van u!
Voor meer foto’s en info. bel of mail gerust

1338/290412

Contactadres : Grimbiaca - Opgrimbie
Vanhex Frank - Graafgracht 18b - 3690 Zutendaal
GSM: 0477/39 11 49 - E-mail: bestuur@grimbiaca.be    

Te koop
Kostuums 2013. “KV Grimbiaca 2x11 on tour!”  
Stoere motard- en bikerchicks-kostuums! * 30 volwassenen (+ 
een aantal extra deels afgewerkt + chauffeur)  
14-kids kostuums (van 3 tot 13 jaar)  
Herenkostuums: broek met ketting, riem, bloes, jas, vleugels 
+ helm. Mannenhelmen gemaakt op ECHTE skihelmen (licht en 
comfortabel)  
Dameskostuums: kousen (2 paar), beenverwarmers, short, rok, 
bloes, jas, vleugels + pruik (incl.hoedje en hoofdfantasie) Kids-
kostuums idem als de volwassenen.  
Inclusief alle accessoires, toebehoren en eventuele resten van 
stoffen enz...  
WORDEN ENKEL ALS EEN GEHEEL VERKOCHT!  
Beschikbaar vanaf 17-03-2013  
OPTIE: Bijhorende isomo TRIKES (3 stuks beschikbaar) inclusief 
zwenkwielen. Gebouwd op metalen onderstel (ZEER STEVIG!) 
Vraagprijs: 50 euro/stuk of doe een bod! Meer foto’s te bekijken 
op onze facebookpagina of mail voor inlichtingen en meer info 
http://www.facebook.com/grimbiaca.karnavalsvereniging KV 
GRIMBIACA : bestuur@grimbiaca.be

1333/040612

Bent u geïnteresseerd in het huren van deze mooie carnavalswa-
gen? Neem dan gerust contact op met ons via onze email of via 
onze website www.tkliekskebudingen.be

Contactadres :  ‘t Kliekske - Budingen
Steven Knops - Steengrachtstraat 4 - 340 Budingen
E-mail: info@tkliekskebudingen.be 0911/210713 

Te koop 

1091/101012
Contactadres : Smet Kurt   Akkerstraat 41   9140 Temse
GSM: 0476/30 28 73 - E-mailadres: qrt.3@telenet.be

Te koop
Pipipruiken (8 stuks) - Mega Afrikaanse pruiken (25 stuks) - Al-
penmeisjesoutfit (20 stuks)

Contactadres : Nie Geweun
Manu Geeroms - Terlicht 20 - 9451 Kerksken
GSM: 0479/62 04 06 - E-mail: manu.geeroms@telenet.be 

Te koop
Prachtige poppen uit isomo. Lijven met kop taliban arabier met 
tulband Indiëer. Twee stuks. Hoogte ongeveer 3 meter. Winnaar 
carnaval Ninove 2013

0932/220913
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Contactadres : De Nachtvlinders - Haasdonk 
Nathalie Kindt - Heirbaan 90a - 9120 Haasdonk 
GSM: 0472/22 26 85 E-mail: nathaliekindt@hotmail.com 

Te koop 
Wij verkopen onze carnavalswagen met thema “Koken”.
Deze wagen bestaat uit twee delen:
1ste deel: grote kok met attributen
2de deel: huisje
Mogelijkheid om delen te laten draaien.
L: 18 m - B: 3m - H: 4 m
Meer informatie bij Nathalie 0476/46 68 31 of bij 
Jonas 0472/22 26 82

0152/040513

Contactadres : De Rijkevorselse Rederijkers - Rijkevorsel
Dieter Nooyens - Oostmalsesteenweg 131 - 2310 Rijkevorsel
E-mail:  info@halfvastenstoet.be 

Te koop
Zelfrijdende trein geschikt voor carnaval- en/of lichtstoeten. 
De trein bestaat uit 3 delen: - Locomotief: deze wordt geduwd 
door de volgende wagen - Kolenwagen: hieronder zit een auto - 
Treinwagon: deze is gebouwd op een remork/aanhangwagen. De 
aanwagen is niet inbegrepen. Men kan het bovenstel eenvoudig 
van de aanhangwagen afhalen en vervolgens op een andere aan-
hangwagen plaatsen. Zelf hebben we enkel overdag in carnaval-
soptochten gereden met de trein. Vraagprijs 750 euro

0870/171013

Contactadres : Steek zu nou nie - Lokeren
Bjorn Van de Voorde - Naastveldstraat 106 - 9160 Lokeren
GSM: 0496/34 93 45 - Email: bjorn.vdv@hotmail.com 

Te koop 
Volledige opbouw van wagen met studio 100 figuren,  Mega Min-
dy - Rox - Bomba - Bobo - Samson - Gert - Viki - Big. De wagen 
van Plop en Piet Piraat kan in zijn gehelen worden verkocht.
Eveneens kostums te koop +/- 30 tal te koop. 
Vraagprijs 3.200 euro, voor alles samen (de poppen en de kos-
tuums).

1329/220213

Contactadres : De Sharky’s
Eddie Vermeulen - Kapelstraat 69 - 9140 Steendorp
GSM: 0475/56 29 77 - E-mail: eddy.vermeulen@telenet.be 

2. Kledij van seizoen 2011(Tirol) en seizoen 2012 (Elfen en trol-
len).

1515/020412

Te koop
1. Twee grote en twee kleine kauwgombakken. Te koop tegen 
spotprijzen.

Van zodra de zaken die u te koop 
stelt verkocht zijn, gelieve dan zo 

snel  mogelijk de redactie te 
willen verwittigen zodat er plaats 

kan vrijgemaakt worden voor 
andere advertenties. 
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Te koop
Prachtige kostuums te koop in prima staat. Gegarandeerd succes!
Voor meer foto’s zie website

www.jongekampsenarren.be 

Contactadres : Jonge Kampse Narren
Tom Martens - Lt. Cormeaulaan 5 - 3970 Leopoldsburg
GSM: 0477/54 12 53 - E-mail: tom@jongekampsenarren.be  

1167/220112

advertenties “te huur” en “te koop”

Contactadres : Nit te Geluive - Smeermaas
Moonen Servé - Brugstraat, 3/2 - 3620 Lanaken
GSM: 0477/21 29 03  
E-mail:  servaas.moonen@skynet.be

Te koop
Veertigtal piraten kostuums en dit zowel voor heren als voor 
dames. In zeer goede staat. 
Prijs overeen te komen.

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

Te koop
Uitgebreide collectie van prachtige kostuums in zeer goede staat.
Tevens enkele onderdelen om te gebruiken vor wagenopbouw.
Voor meer foto’s kan u altijd terecht op de website
www.destromannen.be
en op de website www.fenvlaanderen.be 

0833/090413

Contactadres :  De Moesenezen - Moerzeke (Hamme)
Mario Nobels - Smidsestraat 82 - 9200 Grembergen 
GSM: 0476/50 57 57 - E-mail: nobels_mario@hotmail.com

Te Koop 
Al deze carnavalkostuums zijn eigenhandig gemaakt en dus 
uniek. Er werden mooie prijzen mee gehaald. 
+/- 30 volwassenkostuums en +/- 5 kinderkostuums.
Alles moet weg wegens plaatsgebrek. Elk goed bod wordt over-
wogen.
Thema Thriller”

1429/040913

Thema “Moulin Rouge”
Contactadres : Dei van Bei Chic
Eddy De Greef - Biezeweide 172 - 1500 Halle
GSM: 0472/83 15 43 - E-mail: zzditch1@telenet.be

Te koop
Tweedelige praalwagen in polyester met als thema “Romeinen In 
Hawaï”. Alle stukken zijn demonteerbaar, Er is ook een overdekt 
podium aanwezig op de praalwagen. 
Lengte: 14,0 m - Hoogte: 4.75 m - Breedte: 2.75 m.  
Prijs overeen te komen !!!

0690/230913

Contactadres : De Nachtraven- Vlijtingen
Lathouwers Benny - Panisveld 27 - 3770 Riemst
GSM: 0476/21 22 07 - E-mail: bennylathouwers@pandora.be    

Te koop
24 pakjes “Disney” te koop zo goed als nieuw.
Een seizoen gedragen. Normaal kost 1 pakje 58 euro per stuk in 
(Karnavalbazaar in Kinrooi) Nu voor alle pakjes 365 euro;

1636/121212

1059/021113 
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Te koop 
Carnavalswagen met als thema “De Eskimo’s”.

Contactadres : De Maasköpkes
Sammy Paradis - Oude Ophoverbaan 15 - 3680 Maaseik
GSM: 0474/94 62 64 - E-mail: sammyparadis@hotmail.com

1606/220212

Te koop of te huur
Carnavalswagen met als thema ‘Sprookjesbos
Afmetingen: L: +-13.50m B: 2.50m H: 4.20m
Zeer degelijk onderstel met overal dubbele banden
Er is in het huisje plaats voorzien voor de generatoren en er is in 
het huisje een kot voorzien voor de dj. Achteraan in de torens kan 
men de boxen droog en veilig plaatsen. Men kan de wagen ook 
eventueel huren voor een lichtstoet. De wagen is volledig voorzien 
van lichtslangen.
Voor vragen of meer foto’s 0474/94 62 64

Contactadres :  De Pekkers - Blankenberge
Bart Depauw - Limburgstirumstraat 37 - 8370 Blankenberge 
GSM: 0485/46 12 16 - E-mail: pekker@hotmail.be

Te Koop 
Volledige opbouw Mickey Mouse Parade.
Bestaat uit  de volgende onderdelen. Mickey Mousegezicht met 
oren (3 meter hoog). Oren afneembaar. Mickey Mouse handen (1 
meter groot). Donald Duck gezicht (grootte 3 meter). Hoofddeksel 
afneembaar. Donald Ducks handen tinkerbel volledige pop (hoogte 
2 meter). Bij ons lag plat en vloog rond. Alles vervaardigd in isimo 
en verstevigd met ijzer de twee grote koppen. Er is een voet bij 
in ijzer die u kan monteren op uw wagen. Zeer stevig. Tevens 
nog andere onderdelen, bijvoorbeeld, twee panelen, kasteel, Dis-
neykaars, Disneyplakaten, enz ....Alles samen tegen een goedkope 
prijs. Onderdelen kunnen ook afzonderlijke aangekocht worden. 

1493/300713

10 blauwe slipjassen
Blauwe jassen met aan de achterzijde twee 
uiteinden. Er zijn dames- en herenmodellen.
Ze zijn slechts eenmaal gekreukt geweest.
Nieuwprijs €30,00 per stuk, maar ze mogen 
weg voor de helft van de prijs 

Contactadres : De Slamridders - Heusden
Schots Jurgen - Heidestraat 75 - 3550 Heusden-Zolder
GSM: 0484/49 12 63  - E-mail: jurgenschots@hotmail.com

Te huur - Te koop
Carnavalswagen. Thema “Kasteel”. Meer info, neem gerust con-
tact op. 

0507/310113

Contactadres :  
De Stroopmennekes
Rochus Eddy - Rullecovenstraat 119 - 3840 Borgloon 
GSM: 0473/36 36 43 - E-mail: cvdestroopmennekes@telenet.be

Te Koop 
Kledij (drie thema’s) - Disco - Vickings - Alladin

1388/121212

Contactadres : De Hallemettekes - Halle 
Erent Leunens - Geynstbos, 51 - 1501 Buizingen
GSM: 0479/84 97 00 - E-mail: eleunens@gmail.com    

Te koop
Negen originele rollercoasterkostuums te koop (8 volwassenen, 1 
kind).
Optisch effect dat je in een rollercoaster zit terwijl je dit gewoon 
met riemen draagt.
Materialen (piepschuim dus zeer licht, riemen en fluo verf) Inclu-
sief lichtjes, valse benen en valse voeten en kledij hiervan (exclu-
sief kledij bovenlichaam en pruik).
Een carnavalweekend gebruikt tijdens carnaval Halle maar moet 
nu weg wegens plaatsgebrek.
Prijs overeen te komen...stuur een mailtje of bel indien interesse!
Meer foto’s van onze kostuums: http://hallemettekes.be/file/fotos/
Pages/Carnaval_2012.html#5 PS: Als er groepen geïnte-resseerd 
zijn om in de toekomst met ons samen te werken en 
bijvoorbeeld al een optie willen nemen op één van onze toekom-
stige kostuums, aarzel niet me te contacteren voor meer (vrijblij-
vende) info. HKV De Hallemettekes www.hallemettekes.be

1230/250813
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Contactadres : De Tieltwingenaars - Tielt-Winge
Lino Van Cauwenbergh - Boekhoutstraat 3 - 3390 Tielt-Winge
GSM: 0486/24 91 74 - E-mail: ior435@gmail.com    

Te koop
Wagen van het seizoen 2012-2013.
Lengte: 8,00 m - Breedte: 2,50 m - Hoogte: 3,80 m.
De wieken van de grote molen draaien rond d.m.v motor binnenin,  
aangedreven door een auto batterij.
In de molen is er ook plaats voor een muziekinstallatie of uitgooima-
teriaal.
Er kunnen ook een heel aantal kostums meegeleverd worden:
- muizenkostuums: 5 volwassenen en 2 kindermaten
- kaasboerinnekes: 14 stuks waaronder ook kindermaten

1361/210213

Contactadres : Carnavalcomite Kermt - Tuilt - Spalbeek
Davy Pirens - Thiewinkelstraat 130 - 3560 Lummen 
GSM: 0478/21 90 24 - E-mail: addy.marcelis@telenet.be  

Te huur
Mooie grote degelijke carnavalswagen ideaal voor iedere groep of 
vereniging groot of klein. Voldoende ruimte om op te staan ook 
opbergruimte in de grote toren achter op de wagen. Kan zowel 
getrokken worden door een jeep of traktor met trekhaak. Kan 
ook dienen bij en lichtstoet de wagen is voorzien van verlicht-
ing. Momenteel nog op elke datum vrij eventueel te huur met of 
zonder kledij ook eventueel verhuur met chauffeur en begeleiding. 
Mogelijk om ook muziekinstallatie te huren voor op de wagen. Voor 
meer info mail gerust of bel 0497/78.73.14 
Mogelijk altijd vrijblijvend te bezichtigen

1698/201013

Contactadres : Lekken en Plekken - Aalst  
Mike Heiremans - Bergsken 11 - 9310 Aalst 
Gsm : 0479/95 80 54
E-mail: mike.heiremans@telenet.be  1624/190313

Te koop
Sinds 2010 brengt AKV Lekken en Plekken jaarlijks een Aalsterse carnaval 
CD uit. 
De eerste 4 bieden we samen aan voor 40 euro (= 1 gratis CD)
.

Contactadres : De Köntjes - Tongeren
Guy Ghijsens - Kattenstraat 3 - 3700 Tongeren
GSM: 0470/32 73 42 - E-mail: ghysens.guy@skynet.be     

Te koop
Kostuums “Flower Power”, slechts driemaal gedragen. Het kostuum 
bestaat uit drie delen en de volgende types zijn beschikbaar.
- 17 dames-, 12 mannen- en 5 kinderkostuums. 

1474/250413

Te koop
Thema: Chinees Nieuwjaar L: 10m; B: 2,7m; H: 3,9m
Enkel wagen wordt verhuurd, geen tractor, aanhangwagentje of 
kostuums.
Twee schuiven schuiven aan de zijkant om volk op te zetten.
Boven, een platform voor 2 à 3 personen en achteraan een lift 
waar nog 2 personen in penklappende draakjes kunnen plaatsne-
men
Filmpjes: facebookpagina Kazoo’s
ENKEL Te Huur vanaf 1 februari 2014 mail naar info@kazoos.be 
voor meer info

Contactadres : De Kazoo’s - Hamme
Filip Boschman - Molenaarsdreef 17 - 9220 Hamme
E-mail: info@kazoo’s.be    0998/010513

Contactadres : Van ‘t Alverdrau Donker Geworden  
Robin Boeykens - Stebbingen 1 - 9400 Denderwindeke 
Gsm : 0497/17 03 42 E-mail: robin.boeykens@telenet.be  

1431/181113

Te koop
Grote stevige aanhangwagen. Ideaal om te gebruiken als onderstel voor 
praalwagen, dansplateau etc. De plateau van de aanhangwagen is 5,00 
meter lang en 2,5 meter breed. De totale lengte van het stuk is ca. 7,70 
meter. Overigens beschikt de aanhangwagen over een draaikrans, 4 as-
sen en 4 paar wielen. De voorste assen zijn extra verstevigd, omdat daar 
onze dieselgenerator opstond van c.a.1000 kg. Vraagprijs 1500 Euro
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Contactadres : De Molensteenvrienden
Stuer Ronny - Stroperstraat 5 c - 9170 Sint-Gillis-Waas 
E-mail: ronnystuer@telenet.be   

Te koop
Een assortiment mooie kledij. 

0606/021212

Te koop  
Mooie carnavalswagen met als thema Super Mario Bros. de wagen is 
ongeveer 12m lang 2.5m breed en 4m hoog en in prima staat. Heeft 
altijd binnen gestaan.

Contactadres :  De Snot-e-Bellen - Vilvoorde
Loos Francis - Perksestraat 32 - 1800 Vilvoorde
GSM: 0496/83 19 95 - E-mail: snot-e-bellen@hotmail.com

0821/200913 

1. Carnavalswagen met pinguins.
Kleurrijke, speelse carnavalswagen te koop met als thema : Pin-
guïns.
Deze wagen is gemaakt in polyester, en bestaat uit twee delen. 
Ieder deel is voorzien van een dessel, zodanig dat hij apart kan 
getrokken worden.
Wagen 1 : lengte: 5,40m - breedte: 2,40m en hoogte: 3,90m.
Wagen 2 : lengte: 4,90m - breedte: 2,30m en de hoogte: 3,90m.
Verschillende poppen kunnen van deze wagen genomen worden.
Eventueel kan de wagen geleverd worden bij de koper.Prijs €1000
2. Mannelijke pop - stoere bink
Deze polyesteren pop heeft een groet van1,80m en een breedte 
van 0,80m. Er is 1 stuk beschikbaar. Prijs €50 
3. Varkentjes
Kleurrijke varkentjes uit polyester. Hoogte: 1,60m - Breedte: 0,90. 
Er zijn 8 stuks beschikbaar. Prijs €25 per stuk.
4. Prinsessen
Kleurrijke prinsessen uit polyester. Hoogte: 1,80m - Breedte: 
1,00m. Er zijn 4 stuks beschikbaar. Prijs €12,50 per stuk. Voor €50 
zijn ze alle vier van u.
Zowel in de mannelijke pop, als in de varkentjes en de prinsessen 
zit een ijzeren staaf waardoor ze ergens kunnen op bevestigd 
worden.

Van zodra de zaken die u te koop 
stelt verkocht zijn, gelieve dan zo 

snel  mogelijk de redactie te 
willen verwittigen zodat er plaats 

kan vrijgemaakt worden voor 
andere advertenties. 
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Contactadres : De Leutige Fuivers - Temse 
Nicole Laureys - Kloosterlaan 2 - 9140 Temse 
Tel: 03/771 31 85 - GSM: 0496/70 49 97
E-mail: nicole.laureys@hotmail.com

Te koop 
Vierdelige wagen (opbouw giraffen 1ste prijs Aalst ) zelf op 
onderstellen geplaatst door ons en mooi afgewerkt.
Lengte per stuk 6m - Breedte: 3m - Hoogte: 4m
De giraffen bewegen door ingebouwde motors !
Prachtige wagen!!!!!!
Prijs te bekomen via mail of bel; De delen worden verkocht per 
2 of per 4. 

1042/130313

Contactadres : De Gaapversjette - Molenbeersel
Kristof Van Eygen - Weertersteenweg 372 b 4 - 3640 Kinrooi
E-mail: kristofve@hotmail.com 1549/301013
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Ingetogen willen wij even terugdenken aan diegenen die ons jammer genoeg kort geleden zijn ontvallen.
necrologie

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

Luigi (Lowieke) Stefano

echtgenoot van Mevrouw Julie Miermans

Lid van Vastelaovend aan de Maaskant

Geboren te Casarano (It) op 17 april 1953

Overleden te Genk op 19 november 2013

De Heer 

Mathieu Peerlings

Seniorenprins en Lid van De Gaaplepels - Molenbeersel 

Geboren te Molenbeersel op 7 april 1935

Overleden te Molenbeersel op 21 november 2013
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