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Nooit eerder stond er zoveel talent in de
praatton tijdens de Try-Out van B.O.L. !

Carnavalisten met het
hart op de juiste plaats

Lommel is klaar voor het
Feest der Goedgemutsten

fenvlaanderen in dienst van carnaval

NL

Venlo

BRÜGGE
BRÜGGENBRACHT
B

D

ca. 70 km
((–> A2)

Lanaken
Lanak

B

ca. 85 km
(–> A44)

ca.. 49
49 km
(–>
––> A6
A67)

Aachen

Lüttich

Brüggen-Bracht (D)

Aachen (D)

Lanaken (B)

Fred Frencken

Ferdinand Speckgens

JOJOE bvba

Katers Feld 2,
41379 Brüggen-Bracht,
Tel. +49 (0)2157/125619
Fax +49 (0)2157/125620
info@karamelle-freddie.com
ÖFFNUNGSZEITEN:
Ab 02.11.15
Mo. bis Fr. 14.00 – 18.00 Uhr
Samstags
10.00 – 14.00 Uhr
Ab 04.01.16
Mo. bis Fr. 10.00 – 18.00 Uhr
Samstags
9.00 – 14.00 Uhr
oder TERMINE NACH VEREINBARUNG

Alt-Haarener-Straße 251,
52080 Aachen-Haaren,
Tel. und Fax +49 (0)241/161822
Mobil (0174) 6411298
ferdi.speckgens@t-online.de
ÖFFNUNGSZEITEN:
Ab 11.11.15
Mo. bis Do. 10.00 – 14.00 Uhr
Freitags
10.00 – 17.00 Uhr
Heiligabend + Silvester geschlossen
Ab 04.01.16
Mo. bis Fr. 10.00 – 19.00 Uhr
Samstags 10.00 – 14.00 Uhr
oder TERMINE NACH VEREINBARUNG

www.karamelle-freddie.com

J os Donders,

Tel. +32 475 55 36 14
Joeri Vangelabbeek
Tel. +32 486 85 12 40
Europark 11,
3620 Lanaken (B),
josjoeri@gmail.com
www.jojoe.be
OPENINGSTIJDEN:
zie website

Düsseldorf
Dü

Köln
Kö

editoriaal

Geachte lezers
Beste carnavalsvrienden
Het carnavalseizoen 2015-2016 is
weer op heel wat dorpspleinen en
in vele zalen op 11 november zeer
goed van start gegaan. Ook mochten
we er getuige van zijn dat er in
verschillende steden en gemeenten
raadszalen werden open gezet om de
carnavalsvierders de gelegenheid te
geven, samen met hun burgemeesters
en schepenen, het carnaval nog eens
extra in de kijker te zetten. Dat zijn
uiteraard initiatieven die we alleen
maar kunnen toejuichen. Er waren er
zelfs bij die het carnaval letterlijk en
figuurlijk het seizoen hebben “ingeschoten”.
Na zowat zeven maanden van passieve
rust mochten de pluimen en uniformen
eindelijk weer uit de kasten gehaald
worden. De afgelopen maanden kregen we ruimschoots de gelegenheid
om tijdens de bezoeken aan de tientallen eetdagen onze winterreserves aan
calorieën op peil te brengen. Momenteel volgen de bals, zittingen… elkaar
in een hels tempo op.
Ondanks de crisis en de vele negatieve
berichten via de media over aanslagen,
zowel in binnen- als in buitenland,
wat niemand maar dan ook niemand
kan goedkeuren, mogen we gelukkig
vaststellen dat de carnavalfestiviteiten
blijkbaar weinig te lijden hebben onder
deze fenomenen. Hopelijk blijft dit zo
en gaan we weer een succesvol seizoen tegemoet.
Het zou bijna een wonder zijn dat
dit soort zaken geen invloed zouden
hebben op het carnaval in Vlaanderen.
Niettemin blijft er een straaltje hoop in

me wakker. Uit het verleden hebben we
immers geleerd dat in tijden van crisis
carnaval telkens een heropleving krijgt.

Rudy Heyerick, uit de provincie OostVlaanderen, al 2 x 11 jaar actief is als
bestuurslid.

Carnavalisten zijn van nature optimisten
en bijgevolg lijkt het me aangewezen om
ook nu, ondanks alles, met een positieve
blik voorwaarts te kijken.

Graag wil ik nogmaals van de gelegenheid
gebruik maken om deze collega’s oprecht
en persoonlijk te bedanken voor hun jarenlange niet aflatende inzet.

Het goede nieuws is althans het feit dat
het goed gaat met onze federatie. Het
ledenaantal blijft gestaag groeien en we
mogen ook vaststellen dat er steeds meer
verenigingen zijn die uiteindelijk begrijpen dat F.E.N.-Vlaanderen niet zomaar
een overkoepelend orgaan is, maar dat
we ook echt achter onze meer dan 600
aangesloten verenigingen staan, dat we
proberen om aan hun noden een oplossing te geven en hun belangen verdedigen.

Het deed me ook plezier om weer tal
van eresenatoren, zeg maar oudgedienden van F.E.N.-Vlaanderen, te mogen
begroeten op ons feestbanket. In de volgende editie van onze gazet wordt daar
verslag over uitgebracht.
Ondertussen stevenen we recht op ons
Feest der Goedgemutsten af. Op 2 januari
2016 zijn we voor dit evenement te gast
in het Limburgse Lommel. De inrichtende
vereniging, Carnaval Lommel, heeft een
lange en intense voorbereiding achter
de rug en hopelijk zal hun inzet dik beloond worden door het bezoek van vele
carnavalisten.

Uit de vele contacten met parlementairen,
burgemeesters, schepenen … voelen we
ook zeer duidelijk aan dat onze werking
gekend is en geapprecieerd wordt. Er is
dus geen haar op ons hoofd dat eraan
denkt om van die ingeslagen weg af te
wijken. Het welzijn van onze leden blijft
onze eerste en belangrijkste uitdaging.

Daarom doe ik hierbij een oproep voor uw
voltallige aanwezigheid op ons ledenfeest
en dat we u er allen mogen begroeten.
Het feest zal doorgaan in de prachtige
evenementenhal “De Soeverein” in Lommel. De deuren van verbroedering en
carnavaleske feestvreugde gaan open
om 19 uur.

Ondertussen heeft F.E.N.-Vlaanderen er
ook weer een aantal geslaagde activiteiten opzitten. Eerst mochten we in Zonhoven aanschuiven voor de 21ste Try-Out
van BOL, terwijl Moorsel dit jaar weer de
gastgemeente was voor ons oergezellige en amusante feestbanket tijdens
de zondagnamiddag. Tijdens dit laatste
evenement hebben we bovendien van de
gelegenheid gebruik gemaakt om enkele
verdienstelijke bestuursleden op een passende wijze in de bloemetjes te zetten.
Onder de gevierde personen noteren we
onze ex-collega Mark Notredame voor
zijn vele jaren als bestuurslid van F.E.N.Vlaanderen en niet in het minst voor zijn
niet aflatend doorzettingsvermogen en
zijn creatief talent bij het ontwerp van
de jaarorden en speldjes. Servé Moonen
en Jo Humblet, onze beide collega’s uit
de provincie Limburg, werden gevierd
voor hun 1 x 11 jaar bestuurslid, terwijl

Mag ik ook nog eens benadrukken dat
het organiseren van dit grootste indoor
carnavalsevenement van Vlaanderen
heel wat werk en energie vraagt van
zovele vrijwilligers. We kunnen onze appreciatie voor dit werk enkel bevestigen
door die avond aanwezig te zijn, om zo
ook het voorbestaan van ons ledenfeest
te verzekeren.
Maar, eerst staan de kerst- en eindejaarfeesten voor de deur. Ik maak dan ook
hier graag van de gelegenheid gebruik om
iedereen prettige feestdagen en een gelukkig en carnavalesk 2016 toe te wensen.
Jean-Jos Lecoque
Voorzitter F.E.N.-Vlaanderen
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Carnaval als volksfeest

In de vorige editie van ons ledenblad (pagina 7) drukten we eerste gedeleete af van de prachtige toespraak, die Em.
Prof. dr. Volkskunde Stefaan Top hield ter gelegenheid van voorbije jubileumjaar.
Hierna laten wij u dan ook graag kennis maken met het tweede deel van zijn boeiende uiteenzetting omtrent zijn visie
over het carnavalsgebeuren.
dit voorjaarsfeest massale belangstelling geniet. Kinderen en senioren,
mannen en vrouwen, individuen en
groepen nemen op hun eigen manier
en volgens hun eigen ritme en temperament aan de feestelijkheden
deel. Over het algemeen voorziet het
programma voor elk wat wils: het ene
al origineler dan het andere. In deze
context ontstaat dan ook een heel
bijzondere relatie tussen de actieve
deelnemer en de passieve toeschouwer. Terwijl de ene zoveel mogelijk
wil opvallen, meestal zonder herkend
te worden, wil de andere zoveel
mogelijk beleven, liefst zonder zelf
gecompromitteerd te worden. Veelal
echter is de verstandhou¬ding tussen
beide duidelijk van elkaar te scheiden
groepen uitstekend. Maar voor de
ogen van het publiek doet men veel.
Zo komt het dat de collectieve show
het vaak haalt van de individuele
inzet. Omdat de kijker steeds maar
veeleisender is, ontstaat de neiging
om het feest haast uitsluitend met
grootse en spectaculaire elementen
uit te bouwen. Vergeten we niet dat
overdaad schaadt!

Em. Prof. dr. Stefaan Top
4.

5.

6.

Op sommige plaatsen vormt carnaval,
en zeker de voorbereiding ervan,
een zeer ernstige aangelegenheid,
waar zware financiële en andere
belangen een doorslaggevende rol
spelen. Zo is men vaak niet vies van
maffiaprak¬tijken om een bepaalde
kandidaat tot prins carnaval te laten
verkiezen. Komt daar nog bij dat
de politiek af en toe een handje
toesteekt, wat carnaval hoe dan ook
hypothekeert. Niet te verwonderen
dat hier en daar carnavalsmoeheid te
bespeuren valt. Veel deelnemers krijgen de indruk dat ze gebruikt worden
om onder de dekmantel van maskers
en confetti aan onbekende duistere
krachten hand- en spandiensten te
leveren. In de mate dat carnaval zijn
spontaniteit opoffert, boet het aan
aantrekkingskracht in en verliest het
zijn status van volksfeest. Het zorgvuldig afwegen van belangen is hier dus
de boodschap.
Het is opletten geblazen als politici en
mensen van toeristische diensten zich
met de propaganda, de organisatie of
de viering van carnaval echt beginnen
te bemoeien. Over het algemeen zitten zij op een andere golflengte dan
de doorsnee carnavalist. Voor hen
kan carnaval een dankbaar middel
zijn om aan politiek te doen of om
het chauvinisme van de plaatselijke
bevolking nog wat aan te scherpen.
Druk uit die hoek is dan ook zelden
bevorderlijk voor de sereniteit van
carnaval, dat wegens zijn publieke
aard en aanstekelijke uitbundigheid
gemakkelijk te manipuleren is.
Met carnaval is iedereen op de been,
zo wordt vaak beweerd. Vandaar dat

7.

Carnaval als uiting van collectieve
vreugde vormt, zoals trouwens elk
feest, een georganiseerd geheel en
is dus een stuk maakwerk: dat was
zo, dat is zo en dat blijft zo. Dit impliceert dat carnaval qua ruimte en tijd
verwisselbaar is, en dat er als zodanig
geen geschreven strakke richtlijnen
bestaan van zo hoort het en dat mag
niet. Wellicht zijn er daaromtrent van
oudsher bepaalde constanten aan
te wijzen in de lokale en regionale
carnavalsvieringen. Vandaar het extreme belang van archivering van alle
mogelijke stukken en documenten uit
het verre en nabije verleden. Het is
wenselijk dat die bestaande regels in
de mate van het mogelijke worden gerespecteerd. Aangezien carnaval een
dynamisch feest is, kan het zich aan
verschillende omstandigheden aanpassen. Geen enkele gemeente, stad
of regio kan voor zich het monopolie
op carnaval opeisen. In principe kan
dus overal carnaval gevierd worden.
Maar of dat ook aan te raden, zinvol
en haalbaar is, is een andere zaak.
Feit is dat het zwaar kan tegenvallen!
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Conclusies
Over het algemeen bewijzen commercie,
politiek, toerisme en massamedia mijns
inziens geen goede dienst aan carnaval.
Op een of andere manier beïnvloeden ze
het spontane verloop van de voorbereiding
en de uitvoering, wat nogal eens leidt tot
overdrijving en ontsporing. Carnaval is op
z’n best als de deelnemers zichzelf mogen
en kunnen zijn zonder overdreven externe of
interne inmenging en zonder te veel ambitie
om de show te stelen.
Carnaval is onbetwistbaar een groots
feestelijk volksgebeuren, waarin de groepsgeest het haalt van de individuele inzet.
Humor, dialect, muziek en zang zijn de
onmisbare ingrediënten van dit voorjaarsfeest met zijn belangrijke, cultuurhistorische
achtergrond en betekenis. Vandaar dat
carnaval als identiteitsbevorderend feest
vandaag de dag erkend wordt als een stuk
volwaardig cultureel erfgoed, en zelfs tot
werelderfgoed is gepromoveerd. Ook bij ons
zit erfgoed in de lift en bewijst nationale en
internationale regelgeving het belang van
volkscultuur. Geen wonder dat de diverse
overheden in ons land erfgoed au sérieux
nemen. Vooral het kwetsbare, oraal overgeleverde erfgoed staat momenteel terecht
in de picture. Volksverhalen, liederen, volkstaal, rituelen, tradities en feesten krijgen
en verdienen daarom meer aandacht. De
UNESCO-conventie van 17 oktober 2003
in Parijs “for the safeguarding of the intangible heritage” of “het borgen/koesteren
van immaterieel erfgoed” betekent dan
ook een officiële, internationale erkenning
en waardering van wat zich in het voorjaar
in veel plaatsen in Vlaanderen afspeelt.
Als bevorderende factor van groepsverbondenheid kan carnaval beslist bijdragen
tot maatschappelijke cohesie, wat in onze
moderne tijd van vereenzaming en individualisme een groot pluspunt is. Daarom
heeft carnaval beslist een toekomst en pleit
ik voor een gezond en zuinig carnaval, waar
iedereen zich met plezier aan kan laven.
Proficiat FEN-Vlaanderen voor jullie vierde
jubileum, en maak er samen een groots,
respectvol, ludiek en spetterend feest van
dat smaakt naar meer.
En daarom een luid 44x ALAAF !!!
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Nationale Regenboogprins Kurt I wordt
ontvangen op het stadhuis van Leuven
Roeselaarse ondervoorzitter Jan Parmentier opgenomen als Eregezel in de
Confrérie van Paepe Thoon, een feit om
zeer trots op te zijn.

Op 3 oktober 2015 werd de Nationale Regenboogprins “Kurt I” officieel ontvangen
op het stadhuis van Leuven, samen met het
organiserend Rodenbach Carnaval Comité
uit Roeselare.

Als afronding van deze ontvangst mocht
iedereen genieten van een gesmaakte
receptie aangeboden door het Leuvense
stadsbestuur.

Ze werden ontvangen in de schitterende Gotische zaal van het Leuvense stadhuis door
de heer Dirk Vansina, schepen van de stad
Leuven, de heer Jean Buelens, voorzitter
van het Prinsenconvent Loven en de leden
van de Confrérie Paepe Thoon.

Langs deze weg wil het Rodenbach Carnaval Comité het Leuvense stadsbestuur,
het Prinsenconvent Loven en de Confrérie
Paepe Thoon van harte danken voor deze
schitterende en onvergetelijke ontvangst.

Deze erkenning van het project rondom het
holebi gebeuren is voor de initiatiefnemers
een enorme opsteker en een aansporing om
door te gaan.

Tevens willen we nog vermelden dat het
Roeselaarse Carnavalsweekend doorgaat
op 26, 27 en 28 februari 2016 en dat men
nog kan inschrijven als kandidaat voor de
verkiezing van “Nationale Regenboogprins”
tot 31 december 2015. Deze verkiezing gaat
door op 27 februari.

De Roeselaarse voorzitter, schepen José
Debels, die ook aanwezig was op deze ontvangst, benadrukte tevens het feit dat de
Stad Leuven evenals Roeselare zich hierbij
profileert als een verdraagzame stad waar
men openstaat voor alle diversiteiten.

Stedelijk Rodenbach Carnavalcomité
Ondervoorzitter
Jan Parmentier

In de rand van dit gebeuren werd de

VERZEKERINGEN
Opgepast!!!

Alle verzekeringen die afgesloten
werden tijdens het voorbije seizoen
2014/2015 zijn vervallen op

31 oktober 2015

Zij worden niet automatisch
verlengd. U dient bijgevolg zelf het
initiatief te nemen om nieuwe
verzekeringen aan te vragen.
Er werden geen wijzigingen
aangebracht aan de bestaande
verzekeringsmogelijkheden.
Voor meer informatie en aanvragen
kan u terecht op onze website.
www.fenvlaanderen.be
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buutte-onderwijs limburg

21ste Try-out van Buutte-onderwijs Limburg
met tonpraters op hoog niveau!
Nog maar eens het bewijs dat men in het leven niet te snel mag wanhopen. Amper enkele jaren geleden hingen er nog
donkere wolken boven het Buutte-Onderwijs Limburg, wegens een gebrek aan nieuwe kandidaten. Bér Maessen en
Roger Schepers, de twee drijvende krachten achter deze organisatie, hebben er menige nachten van wakker gelegen, bij
zoverre dat ze zelf in de ton moesten plaatsnemen om het programma voldoende gevuld te krijgen met stijlvolle humor.
Ondertussen is het tij compleet gekeerd en hebben we de jongste jaren met heel wat nieuwe en talentvolle kandidaten
mogen kennismaken. Wie zondag 6 december te gast was in het Ontmoetingscentrum Tentakel te Zonhoven, waar BOL
uitpakte met de 21ste Try-out, zal het zich achteraf beslist niet beklaagd hebben.
Vorig jaar stonden er drie nieuwe kandidaat-tonpraters op het podium, terwijl dit jaar zelfs een groot gedeelte van het
klassieke showprogramma heeft moeten wijken omdat er maar liefst negen kandidaten hun zegje wilden doen in de ton.
Een succes zowel op het vlak van de kwantiteit als op het vlak van de kwaliteit. Het niveau lag beduidend hoger dan de
vorige jaren en dat is positief.
Als we vaststellen dat de Rodeneuzendag van VTM georganiseerd werd om jonge mensen met psychische problemen te
helpen en dat men een ganse actie kadert rond de thema’s van de lach en de humor, wel dan zou een evenement als de
Try-Out van B.O.L. perfect passen in de therapeutische behandeling van deze mensen, want aan beide elementen was er
hoegenaamd geen gebrek. Zowel de deelnemers als de mensen achter de organisatie verdienen hiervoor een dikke pluim
Wie zondag 6 december om 13 uur in de het
Cultureel Centrum Tentakel te Zonhoven arriveerde kon meteen aanvoelen dat het een
succesvolle try-out zou worden.
De zaal was al ruim gevuld met bezoekers en
bij sommige tonpraters stond de nervositeitsmeter al duidelijk in het rood.
Nochtans, gedurende elf weken hebben zij de
gelegenheid gehad om tijdens de opleidingsavonden, elke dinsdag van de week, met de
steun en de vakbekwaamheid van Roger en
Bér, hun buut klaar te stomen.
Wie gedurende deze elf weken op zijn lauweren rust, bakt er niets van en zonder enig
talent blijf je ook beter thuis naast de kachel
zitten of kom je luisteren wat anderen in de
praatton ten tonele brengen.
Omstreeks 13u33 werd er achteraan in de
zaal verzameling geblazen voor de klassieke
openingsceremonie van de 21ste Try-Out van
Buutte-onderwijs Limburg (B.O.L.). Onder de
begeleiding van de muziekkapel “De Lustige
Blazers” uit Gruitrode , stapte het F.E.N.-bestuur
met een stevige opmars richting podium.
Provinciaal voorzitter Hubert Maessen wist dat
de inleiding zo kort mogelijk diende gehouden
te worden, omdat er liefst negen tonpraters

klaar stonden om de revue te passeren.
Na de verwelkoming kreeg nationaal voorzitter
Jean-Jos Lecoque de micro toegeschoven om
zijn woordje te plaatsen.
Het startschot was gegeven en dus kreeg
Roger Schepers, de vaste animator, het woord
om het verdere verloop van de namiddag
vakkundig aan mekaar te praten en in goede
banen te leiden.
Alhoewel een try-out in geen enkel opzicht
mag aanzien worden als een wedstrijd, heeft
B.O.L. er toch steeds voor gekozen om een
jury te laten oordelen over de prestaties van
de kandidaten. De voornaamste taak van de
juryleden bestaat er dan ook in om de kandidaten na afloop in het bezit te stellen van een
rapport met hoofdzakelijk raadgevingen.
Als juryleden fungeerden ditmaal (vlnr. op de
foto) Jos Jaeken, Gerard Colson, Willy Huybrechts, Jos Verboven en Leo Schepers.
Zoals het op elke echte carnavalszitting hoort,
werd ook de try-out officieel geopend met een
gardedans. De dansgroep van dienst waren de
meisjes van cv De Gaaplepels uit Molenbeersel.
In de kleedkamers waren de kandidaten met
klamme handen druk bezig met het klaarmaken van hun outfit. Deze outfit moet immers

een visueel beeld geven van het typetje dat
elke tonprater heeft gekozen. Hier en daar
nog een likje schmink en wat extra attributen
en jawel, met een klinkende opmars mocht
ook dit jaar Eric Verheyen wederom de spits
afbijten. Voor elke beginneling een kans die je
beter mist, maar voor een ervaren rat als Eric

schept zulks niet de minste stress.
Wie in het verleden reeds aanwezig was op
een try-out van B.O.L. wist meteen dat er
geopend zou worden met een klepper van
formaat. Een man met tonnen ervaring die er
telkens in slaagt om het publiek binnen de paar
Gazet van de Carnavalist - Nr 180
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minuten in zijn ban te krijgen. En precies dat
element is van cruciaal belang bij het opstellen
van een tonrede.
Het publiek moet als het ware meteen aan je
lippen hangen om ze daarna verder te blijven
begeesteren met een sterk verhaal.
Eric kwam ons dit jaar zijn “Zwaor huwelijksproblemen” uit de doeken doen.
Zijn vrouw leerde hij kennen tijdens een
bezoek aan de Aldi. Neen, er viel niet naast
te kijken. Niet omdat ze het uiterlijk van een
pin-up had, maar wel omdat ze de gang tussen
de rekken compleet blokkeerde omwille van
haar immense omvang.
Maar goed, ondanks de uitzonderlijke afmetingen besloot Eric er toch mee in het huwelijk
te treden. Maar ja, in zo’n geval krijg je er
uiteraard ook gratis een schoonmoeder bij die
die zich vaak van met alles en nog wat moeit.
Een beetje een cliché, maar als je dat op de
juiste humoristische wijze kan verwoorden in
een buut, dan slaat dat nog steeds aan bij
het publiek.
Iedereen zat op het puntje van zijn stoel
om van elk detail en de woordspelingen te
genieten.
Kortom de toehoorders werden getrakteerd op
een flinke opwarmer en dus was het na een
muzikaal intermezzo van de muziekkapel de
beurt aan Jos Martens om plaats te nemen in
de praatton.
Jos was ook al van de partij tijdens de twee
vorige edities van de try-out en kent dus
ondertussen de klappen van de zweep.
In zijn creatie van “Eenzame Jos” wist hij ons
te vertellen dat het reeds mis liep vanaf zijn

geboorte. Al zijn nonkels en tantes hadden
immers altijd tweelingen, terwijl hij heel alleen op de wereld kwam. Het huis moest hij
delen met acht broers en zusters. Hij was de
zevende in de rij en hoorde eigenlijk nergens
bij. Hij was te klein voor de oudsten en te groot
voor de jongsten. Ook tijdens zijn verblijf in
de kleuterklas en de lagere school speelde de
eenzaamheid hem parten en noemde men
hem Ego-Jos.
Uiteindelijk stapte hij over naar de vakschool,

maar door het feit dat het aantal studenten in
zijn klas oneven was moest hij altijd alleen op
een bank zitten, kon dus ook niet afschrijven
en was uiteindelijk diegene die elk jaar mocht
overdoen.
Neen, als eenzaam mens door het leven
stappen is geen lachertje. Jos heeft het zijn
ganse leven meegemaakt en wist het ons in
alle geuren en kleuren te vertellen.
Maar, ondertussen bleven de wijzers van het
uurwerk helaas niet stilstaan en aangezien
Bér en Roger de timing met een ongelooflijk
wiskundige nauwkeurigheid hadden opgesteld, was het moment aangebroken om
eerstejaarsstudent Hubert Gijsen op het
podium te vragen.
Eerstejaarsstudenten krijgen bij het geoefende
publiek meestal het nodige respijt, ook al
loopt het af en toe niet zo vlotjes. Alle begin
is moeilijk en we mogen al erg blij zijn dat er

zich af toe wat jong bloed aandient bij B.O.L.,
kwestie van inteelt te vermijden.
Hoe dan ook, wie niet wist dat Hubert Gijsen
voor de eerst keer in de praatton stond kon op
geen enkel moment opmerken dat deze man
met veel tonpraterstalent, zijn debuut maakte.
Maar ja, als Lottomiljonair heb je meer dan
een goede reden om supergelukkig te zijn,
maar dan moet je het ook nog onder woorden
kunnen brengen en net met dat onderdeel
van een buut, met name alles verwoorden
op een humoristische wijze, had Hubert geen
problemen.
Het werd een aaneenschakeling van de mooie
momenten die hij beleefde nadat een chique
tip uit Brussel bij hem aanbelde om hem het
heuglijke nieuws te brengen.
Vanaf dan veranderde het leven van Hubert
plots helemaal. Werken deed hij niet meer,
maar hij genoot met volle teugen van al het
moois wat er op de wereld te beleven viel.
Op het einde van zijn tonrede sloot hij af met
een treffende en uitgebreide vergelijking tussen geluk en pech hebben in het leven. En
jawel, het begint reeds bij de geboorte. Dat
is duidelijk.
Tijd voor een beetje verstrooiing zodat het
publiek wat op adem kon komen.
Gazet van de Carnavalist - Nr 180

Als je het geluk hebt om binnen het bestuur van
je vereniging een talentvolle zanger te hebben,
dan mag je geen enkele kans laten voorbijgaan
om hem de micro toe te schuiven.
Jeroen Bellings, nationaal secretaris van F.E.N.Vlaanderen, hoef je het trouwens geen twee
keer te vragen. Muziek loopt als een rode draad
door zijn leven en bovendien beschikt hij over
een bijzonder mooie stem.

Met enkele populaire meezingers slaagt hij erin
het publiek meteen naar zijn hand te zetten.
Een lekker schoenkelnummer en een stevige
polonaise doen het altijd uitstekend bij een
carnavalesk publiek.
Een uitstekend intermezzo van onze nationale
secretaris en tevens schepen van Cultuur van
de stad Borgloon. Je moet het maar doen!
De volgende kandidaat die in kleedkamer zijn
zenuwen zat te verbijten was Sybrun Bienens.
Een jonge kerel van amper 21 jaar, die onlangs
nog de titel van jeugdprins heeft gedragen,
stelde zelf zijn kandidatuur om een opleiding
als tonprater te volgen. Voor de volledigheid
willen we erbij vertellen dat Sybrun een lichte
mentale stoornis heeft, hetgeen de zaken dus
niet vergemakkelijkt.
Maar, we moeten er meteen eerlijkheidshalve
aan toe voegen dat hiervan tijdens zijn optreden nauwelijks iets te merken viel.
De tekst van de buut werd perfect ingestudeerd
en bovendien koos Sybrun voor een onderwerp
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waar vijftig jaar geleden amper over gefluisterd
werd, terwijl in onze moderne “beschaafde”
samenleving omtrent homoseksualiteit allang
geen taboe meer bestaat.
Met zijn buut “Achieleke het Homofieleke”
ging hij de plezante toer op zonder overdreven
pikant te zijn.
Alhoewel hij van jongs af aan zich aangetrokken voelde door het mannelijk geslacht,
moest hij op een zeker dag zijn geaardheid
dan toch duidelijk maken aan zijn vader. Deze
was er allesbehalve gelukkig mee, maar toen
de broer van Achieleke, namelijk Theofieleke
zijn vader wist te vertellen dat ook hij jongens
toffer vond dan meisjes, ging de pa helemaal
door het lint met de vraag “Is hier dan niemand
voor de vrouwen” en kwam zuster Marlies uit
de hoek met het antwoord “Jawel pa, ik ...”.
Alleszins een geslaagd optreden van een
eerstejaarsstudent. Nog erg jong en daarboven nog met een zekere beperking! Chapeau Sybrun, doe zo voort! En over dat laatste
valt er alvast weinig te twijfelen, want hij wist
ons te vertellen dat hij al twee bladzijden heeft
geschreven voor zijn buut van volgend jaar.
Op het eerst zicht zou je denken dat de wereld
van het tonpraten een mannenwereld is, maar
die stelling klopt gelukkig niet. Als we in de
archieven van B.O.L. duiken, zijn er in de loop
der jaren wel een klein aantal dames geweest
die zich lieten verleiden tot de buutteton.
Helaas bleken het vaak éénjaarsvogels te zijn,
behalve op één uitzondering na. Els Clerinx uit
het Haspengouwse Widooie (deelgemeente
van Tongeren) staat inmiddels al sedert 2010,
onafgebroken bij B.O.L. in de ton. Het is een
virus dat zij sedert 2010 te pakken heeft en
niet meer losgelaten heeft, ondanks haar
uitermate druk beroepsleven als apothekeres,
traiteur en samen met haar echtgenoot Benny
ook nog uitbater van een mooie en drukbezette vakantiewoning. Als apothekeres zal ze
ongetwijfeld wel ergens een middeltje kennen
om het tonpratersvirus compleet uit te roeien,

maar precies dat wil ze niet omdat enerzijds
carnaval op zich en anderzijds het tonpraten
voor haar de ideale uitlaatklep zijn.
Qua stijl is in haar buut als BED (= Beroeps

Ervarings Deskundige) een nieuwe tendens
waar te nemen. Heise Heidi heeft blijkbaar de
pikante details over de muur gegooid.
Inhoudelijk weet “Marie” ons het een en
ander te vertellen over de vele ervaringen die
zij beleefde bij het uitoefenen van de meest
verscheiden jobs, gaande van schoenverkoopster, tot serveerster, politieagente, sportvrouw,
verpleegster en psycholoog.
Onze Els staat al jaren zonder de minste stress
in de ton en schatert en tatert er lustig op los,
dat het een lieve lust is.
Laten we hopen dat we haar nog jaren mogen
verwelkomen tijdens de try-out van B.O.L..
Na het optreden van vijf tonpraters was het
moment aangebroken om een pauze in te lassen. Een pauze waar de goede sint maar al te
graag gebruik van maakte om een bezoekje
te komen brengen en lekkere snoepjes uit te
delen aan de gezinnen met kleintjes.
Onze uurwerken stonden ondertussen op
16u20 en jawel, de timing klopte nog steeds
als een bus, want de volgende kandidaat stond
exact geprogrammeerd op dit tijdstip.
De muziekkapel werd gevraagd een opmars te
spelen voor Marc Janssens. Ook hier kregen
we te maken met iemand die al sedert 2006
deel uitmaakt van het Belgisch Limburgse
tonpraterspeleton.

Dit jaar viel zijn keuze op het typetje “Zatte Jul”.
Een uitgebreid verhaal dat voor een groot deel
gedomineerd wordt door het wedervaren met
zijn vrouw. Een geweldig dikke struise madam
die hij leerde kennen op de stoep vlak naast
zijn stamcafé.
Uit nieuwsgierigheid wou hij dat omvangrijke
schepsel toch wat van naderbij aanschouwen,
maar eens zij Jul in de gaten kreeg, riep ze
hem toe “Hé schone jong”.
Jul dacht bij zichzelf, tja die madam heeft
mensenkennis, want ik ben eigenlijk wel een
aardig ventje.
Om wat nader kennis te maken heeft hij haar
dan maar meteen geïnviteerd om een stukje
te gaan eten in het kortstbij zijnde restaurant.
Enfin Jul maakte nader kennis met Marjet en
zoals je weet komt van een het ander en dus
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beslisten ze om te trouwen, nadat Jul met zijne
zatte kop, per abuis ja had geantwoord op het
huwelijksaanzoek van Marjet.
Op de huwelijksdag was zij gekleed in een mooi
wit kleed, terwijl Jul voor een zwart kostuum
had gekozen. De kleur van de tegenslag en
rouw.
Jul zette uiteraard ook na zijn huwelijksleven
nog graag een stapje in de wereld. Toen hij de
eerste keer, kort na zijn huwelijk, thuis kwam
met een behoorlijk pak pinten in de kraag,
bakte Marjet meteen twee lekkere eitjes. Maar
die liefde doofde snel uit, in die mate dat hij
nu bij zijn thuiskomst na een zatte bui moet
oppassen of zijn eigen eieren hangen aan de
buitenkant van de pan.
En dus kwam Jul op het einde van zijn wedervaren tot de conclusie dat er maar een oplos-sing
ibestaat om zijn miserie te vergeten, en dat is
pinten pakken.
De muziekkapel begeleide Jul onder handgeklap van het publiek naar de kleedkamer,
waar Kristof Clerinx al stond te trappelen van
ongeduld om zijn zegje te gaan vertolken in
de praatton.

Kristof, een derdejaarsstudent bij B.O.L., was
de tweede tonprater van de dag die zijn buut
ten tonele bracht in het Zuid-Limburgs.
Een dialect dat in het verleden nauwelijks aan
bod kwam in de wereld van het tonpraten.
Het Maaslands dialect was immers zowat de
standaardtaal voor tonpraters, maar nadat Els
Clerinx er in 2010 voor eerst me uitpakte, hebben ook anderen het aangedurfd om met dit
dialect hun buut te vertolken. En waarom niet?
Kristof verscheen deze keer op het podium
gehuld in de kledij van een begijntje of non,
zoals dat in de volksmond heet.
In het klooster is zij als non zeer actief en
dus noemen ze haar ondertussen “Zuster
non-actief”.
We vernamen ook dat de slogan van het
klooster waar ze verbleef de volgende is “Hier
draagt men geen BH, Onze Lieve Heer ondersteunt alles”.
Als bezige bij moet zij dan ook erg vaak buiten het klooster zaken gaan opknappen en
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boodschappen doen. Wat zich daar dan allemaal afspeelt, gaan we hier niet gedetailleerd
uiteenzetten, maar het is in ieder geval een
samenhangend verhaal waar pastoors en
nonnen de hoofdrollen in vertolken.
Tot slot vernamen we nog dat op een zekere
dag haar fiets gestolen werd en dat ze na haar
slechte ervaring als liftster besliste om te gaan
voor een rijbewijs. Maar helaas, ze werd al
meteen gebuisd en dus wilde moederoverste
weten waarom ze gebuisd werd. Wel zei ze:
“Opeens kwam ik aan een rondpunt en daar
stond een plaat met 30 op, en dus ben ik 30
keer rond dat punt gedraaid”. “Och kind, zie
moederoverste, ge hebt u misschien misteld”.
We zijn ook te weten gekomen dat de nonnetjes Viagrapoeder in hun koffie doen om te
beletten dat de koekjes slap worden wanneer
ze deze in hun koffie soppen. ‘t Is maar dat
je het weet!
Na Kristof stond er een derde Zuid-Limburger
klaar om het spreekgestoelte in te palmen.
Niemand minder dan Eddy Rochus, in het
normale leven met een Loons accent, vertolkte
de rol van Rikardo de Ober Italiano.

Twee jaar geleden deed hij ons zijn wedervaren
als Marokkaan in België uit de doeken.
Deze keer kwamen we te weten wat hij als
Italiaanse ober allemaal meemaakt. Een
tonrede brengen in een taal, tenzij je eigen
dialect of het Nederlands, is op zich al niet
gemakkelijk en vergt heel wat repeteerwerk.
Als je daarenboven kiest om een verhaal te
brengen in een taal die doorspekt is met,
in dit geval, Italiaanse tongvallen, tja dan
vergt dat vanzelfsprekend heel wat voorbereiding. Hij maakt het zichzelf dus niet
gemakkelijk, maar het komt wel goed over.
Het restaurant waar hij als ober van dienst is,
ligt vlak bij de scheve toren van Pisa.
De reden waarom volgens Rikardo de toren zo
scheef staat, heeft te maken met het feit dat
de cement die moest gebruikt worden om de
funderingen te maken, gebruikt werd door de
maffia om ambetante mensen die niet tijdig
betaalden allemaal in te betonneren.
Men kan zich natuurlijk voorstellen dat wanneer je in een restaurant werkt dat vlak naast

een wereldvermaard gebouw gelegen is, je
vaak te maken krijgt met buitenlandse gasten
die de Italiaanse taal niet machtig zijn, wat
dikwijls voor de nodige misverstanden zorgt.
Als rasechte Italiaan toert hij uiteraard erg
veel rond op zijn Vespa, die volgens hem erg
veel gelijkenis vertoont met zijn vrouw. Allebei
twee ferm billen, is niet goedkoop en je loopt
er vaker langs dan dat je erop zit. Voilà, dat
weten we ook al weer.
Tot daar het achtste optreden van zondagnamiddag 6 december.
Bér en Roger hadden al maanden op voorhand
aangekondigd dat het een try-out met negen
tonpraters zou worden, dus hadden we er na
Eddy Rochus nog eentje tegoed.
Niemand minder dan Patrick De Groof, de man
die vorig jaar voor het eerst zijn redenaarstalent kwam testen, stond klaar om op de tonen
van de muziekkapel “De Lustige Blazers uit
Gruitrode“ met “Rood, geel en groen is de kleur
van carnaval ...” naar het podium begeleid te
worden.
Als dat niet op voorhand was afgesproken,
want de buut van Patrick had als titel “50
tinten, roed, geil en greun”.
Maar dat mag, meer nog, het is aan de vertolker zelf om alle middelen in de strijd te gooien
om het optreden maximaal te doen slagen.
Tijdens zijn goed gestructureerde uiteenzetting kwamen we heel wat te weten over zijn
levensloop. Te beginnen van toen hij nog een
pagadder was. Op seksueel gebeid een laatbloeier blijkbaar, want tijdens zijn jeugdjaren
is hij er steeds vanuit gegaan dat veilig vrijen
eigenlijk betekende dat zulks alleen kon wanneer zijn ouders niet in de buurt waren.
Na heel wat escapades leerde hij dan toch
Mariet kennen, de vrouw me wie hij later in
het huwelijksbootje stapte.
Een anekdote die we u zeker niet willen onthouden, is deze die zich voordeed op het gemeentehuis ter gelegenheid van zijn huwelijk.
De bewuste burgemeester had immers de
vervelende gewoonte om uit te pakken met
ellenlange toespraken. Mariet vond echter dat
het welletjes geweest was en onderbrak de
burgemeester met: “Haast u burgemeester,
hij begint stilaan nuchter te worden.”
De huwelijksreis hebben ze wel samen “ge-
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boekt” maar elk naar een andere bestemming.
Zij naar de Caraïbische Zee en hij naar de
Noordzee.
Na de huwelijksreis begint doorgaans het klassieke huwelijksleven met zijn ups en downs,
met de vele gezellige momenten en de straffe
verhalen onder vrienden.
Beiden hadden in ieder geval een vrij open
relatie en zo kwam het dat Mariet hem op een
dag vertelde dat ze zin had in een triootje met
twee mannen, terwijl hij mocht toekijken. De
details van dat “sappige” voorval zal je nog wel
eens te horen krijgen wanneer Patrick ergens
te lande in de praatton staat.
Nadat Patrick de bühne had verlaten nodigde
spreker Roger Schepers het bestuur van F.E.N.Vlaanderen, de juryleden en de tonpraters uit
om zich naar het podium te begeven.
Links en rechts nog wat dankwoordjes en
uiteraard de uitreiking van de diploma’s.
Traditiegetrouw werd er afgesloten met het
Limburgs Volkslied, instrumentaal gebracht
door de muziekkapel en met de vocale begeleiding van Jeroen Bellings.
Samengevat mag gesteld worden dat het een
bijzonder geslaagde editie was van de Try-Out
van B.O.L.. Iedereen die er zijn steentje heeft
aan bijgedragen, verdient in ieder geval een
dikke proficiat en een welgemeende dank.
We kijken na al uit naar de jubileumeditie (22ste
Try-Out) volgend jaar op zondag 27 november
te Zonhoven. Noteer het nu al in je agenda!
De redactie.
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Carnavalsaffiche Vlaams-Brabant
werd voorgesteld te Diest

De voorstelling van de jaarlijkse promotiecampagne van de carnavalstoeten in Vlaams-Brabant vond dit jaar plaats op
het stadhuis van Diest. Donderdag 8 oktober waren De Gilde van Tielebuis en het stadsbestuur van Diest de gastheren.
hij de nieuwe jaaraffiche
zeer geslaagd en wenste hij
iedereen veel succes met de
komende carnavalstoeten.

Geert Cluckers, schepen te Diest, verontschuldigde de burgemeester en de
schepen van cultuur, maar voelt zich als
schepen van erfgoed ook betrokken bij het
carnaval. Erfgoed is niet alleen gebouwen.
Hij benadrukte dat het carnaval in Diest en
de Gilde van Tielebuis erg geliefd zijn en
denkt dat de stad voldoende doet om het
carnaval bloeiend te houden.
Gedeputeerde Tom Dehaene, die voorzitter
is van de Koepelvereniging, vond het spijtig
dat de burgemeester er niet was, want hij
had speciaal enkele plagende bemerkingen aan zijn adres voorzien. Hij vindt dat
de koepelvereniging “Carnaval in Vlaams
Brabant” heel goed werk levert. Het is een
goed voorbeeld van hoe met een beperkte
subsidie toch een mooi resultaat wordt
bereikt. Hij betreurt dat de provincie niet
meer bevoegd is voor cultuur en hiertoe
behoort ook de koepel carnaval. Hij vreest
dat vanuit de Vlaamse overheid ook zulke
positieve projecten uit de boot zullen vallen.
Voor 2016 is er alleszins geen probleem,
want er is nu al binnen de provincie beslist
dat de Koepelvereniging dezelfde subsidie
zal ontvangen, maar vanaf 2017 hangt de
subsidiëring af van de Vlaamse overheid. De
koepelvereniging heeft hierover al een brief
aan Vlaams minister Gatz geschreven, maar
nog geen antwoord ontvangen. Tot slot vond

Secretaris Ludo Vangerven
wees erop dat de Koepelvereniging, die sinds 2003
actief is, nog steeds dezelfde
doelstellingen heeft, nl. het
promoten van de carnavalstoeten in de provincie en de
organiserende verenigingen
van deze stoeten rond de
tafel brengen om van gedachten te wisselen over de
organisatie van de stoeten
en het carnaval in VlaamsBrabant. De kern van de
jaarlijkse promotiecampagne
is de kleurrijke affiche met
de data van de 15 VlaamsBrabantse carnavalstoeten
die telkens
weer erg in
het oog springt. Daarbuiten is er de website www.
carnavalinvlaamsbrabant.
be die een portaalsite is van
het carnaval in de provincie.
De mensen worden in hun
zoektocht naar informatie
over carnaval naar de verschillende carnavalssteden
geleid.

subsidiëren. We weten dat de gedeputeerde
Tom Dehaene ervoor ijvert dat de Vlaamse
overheid ervoor zou zorgen dat de koepelverenigingen kunnen blijven bestaan. Het
zou bijzonder spijtig zijn dat het geleverde
werk van de 13 voorbije jaren zou verloren
gaan. We hopen dan ook met de steun
van de Vlaamse overheid verder te kunnen
bouwen aan een mooie toekomst voor het
carnaval in Vlaams-Brabant.
Het officiële gedeelte werd afgesloten met
een woordje van de voorzitter van de Gilde
van Tielebuis uit Diest, Julien Vlayen, die
de aangename taak kreeg iedereen uit te
nodigen voor een hapje en een drankje.
We danken de Gilde van Tielebuis en het
stadsbestuur van Diest voor de hartelijke
ontvangst.
De jaaraffiche en flyers zijn onder meer te
verkrijgen op de provinciale vergadering van
F.E.N.-Vlaanderen Vlaams-Brabant.

Traditioneel doet de Koepelvereniging aan de vooravond van de voorstelling
van de nieuwe affiche de
subsidieaanvraag voor het
volgende seizoen. Het is
dan ook heel positief te
vernemen dat er vanuit de
provincie voor 2016 op eenzelfde subsidie als vorig jaar
mag gerekend worden. De
overdracht van de persoonsgebonden bevoegdheden,
waaronder cultuur, van de
provincie naar de Vlaamse
overheid heeft tot gevolg
dat de provincie VlaamsBrabant de Koepelvereniging niet meer zal mogen
Gazet van de Carnavalist - Nr 180
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Carnavalisten met het hart
op de juiste plaats!
Gewone stervelingen die niet direct betrokken zijn bij de werking van een carnavalsvereniging, beschouwen carnavalisten maar al te vaak als mensen wier hobby er voornamelijk in bestaat om tijdens de feestelijkheden grote hoeveelheden alcohol achterover te slaan. Spijtig, maar wij als actieve carnavalisten weten allemaal dat er binnen het carnavalsgebeuren een grote sociale beweging schuil gaat die meer in haar marge heeft dan alleen maar “pinten zuipen”.
In de loop van de zomer
vond de politie de gestolen
goederen echter terug en
kreeg de vereniging Forever
Young alle gestolen materiaal ongeschonden terug.
Deze jeugdige carnavalisten
waren uiteraard bijzonder
gelukkig dat ze al hun materiaal terug in hun bezit
hadden, maar vonden anderzijds dat de opbrengst
van het benefiet, in deze
omstandigheden, in feite
niet mocht gebruikt worden
om de kas extra te spijzen, maar dat de som geld
aan een goed doel diende
besteed te worden.
Menno’s droom
Men staat er zelfs niet bij stil wie ervoor
zorgt dat jaarlijks tijdens de carnavalsoptochten honderden prachtige wagens en
mooi uitgedoste groepen door onze straten
trekken tot vermaak van velen en niet in
het minst van de bezoekende kinderen, die
gretig naar snoep e.d. grabbelen.
Diefstal van materiaal
Het volgend voorval bewijst trouwens dat
carnavalisten het hart op de juiste plaats
hebben en een toonbeeld zijn van sociaal
engagement.

D e l e d e n va n Fo re ve r
Young waren ervan op de hoogte dat er
in Bocholt een echtpaar een kind verloren
had aan kanker en ondertussen een vzw
had opgericht om voor de kinderen die het
slachtoffer werden van een kanker, tijdens
de periode dat ze niet in het ziekenhuis
verbleven, een vakantieverblijf in te richten
waar ze zich voluit kunnen ontspannen. De
medische noden in dit vakantieverblijf, dat
zich in Beringen bevindt, wordt verzorgd
door de vzw in samenwerking met het UZ
Gasthuisberg Leuven.

Via de media mochten we in de maand
februari 2015 vernemen dat de carnavalsvereniging Forever Young uit Grote-Brogel
(Peer) het slachtoffer werd van enkele diefstallen. In de loods waar hun wagen stond,
werd na een stoet ingebroken en werd hun
geluidsinstallatie met stroomgroep gestolen.
Na aangifte van deze diefstal bij de politie
vond twee dagen later een tweede diefstal
plaats in dezelfde loods en werden de grote
muziekboxen ontvreemd.

Op vijfjarige leeftijd werd Menno voor de
eerste keer opgenomen in het UZ Leuven
met een lymfoom (lymfeklierkanker). Zes
jaar lang heeft Menno moedig gestreden,
maar helaas op 19 februari 2014 werd de
ziekte hem fataal en hebben we afscheid
van hem moeten nemen. Hij was net elf
jaar geworden.
Tijdens zijn laatste maanden in het ziekenhuis was Menno een groot benefiet
aan het voorbereiden ten voordele van de
kinderkampen van de Vlaamse Liga tegen
Kanker. Het zou een groot feest worden!
Helaas heeft hij het niet meer zelf kunnen realiseren, maar zijn ouders, familie,
vrienden en buren hebben op 24 mei 2014
zijn benefiet georganiseerd onder de naam
“Menno’s droom”. Het was een groot feest,
zoals Menno het gewenst had.
Uit dit prachtige initiatief is de vzw “Menno’s
droom” gegroeid en blijft de vzw zich
inzetten voor families die een kindje met
kanker in hun gezin hebben. Het doel van
de vzw is dan ook initiatieven te nemen ten
voordele van kinderen met kanker en hun
familie.
Mensen of verenigingen die hun steentje
daaraan willen bijdragen, mogen zelf initiatieven organiseren of door bestaande projecten (zoals ze in 2014 voor de kinderkampen van de VLK hebben gedaan) financieel
te ondersteunen.
Voor meer informatie kan men terecht op de
website www.mennos-droom.be .
Forever Young
Nadat de groep Forever Young besloten had
om de opbrengst van hun benefiet aan deze
vzw te schenken, nam voorzitter Roy Zentjes
contact op met Hubert Maessen, provinciaal
voorzitter F.E.N.-Limburg, om in samenwerking met F.E.N.-Vlaanderen op zaterdag 28
november de check van 600 euro persoonlijk
en in alle sereniteit te overhandigen aan de
ouders van Menno.

De vereniging bleef echter niet bij de pakken zitten en daarom werd op paaszaterdag
een benefietavond georganiseerd, met de
bedoeling deze financiële kater weg te
werken en om toch nog carnaval te kunnen
beleven tijdens het nieuwe carnavalseizoen.

Onnodig er bij te vertellen dat de beide
ouders bijzonder vereerd waren met de
prachtige geste uit de carnavalswereld.
De redactie.
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een stukje geschiedenis

Het 44ste Feest der Goedgemutsten
komt in zicht. Lommel is er klaar voor!

Niemand zal ons tegenspreken wanneer we het Feest der Goedgemutsten bestempelen als het grootste indoor carnavalsgebeuren in Vlaanderen. Afhankelijk van de provincie waar het feest beurtelings gehouden wordt, schommelt het
bezoekersaantal tussen de 2.000 en de 4.000.
Het is een gebeuren dat gegroeid is vanuit
de Federatie Europese Narren-België (afgekort F.E.N.-België), en het vond voor de
eerste maal plaats te Brugge op 6 januari
1973. Over de persoon die de “uitvinder”
van deze veelzeggende en ludieke benaming
“Feest der Goedgemutsten” is geweest, tasten
we een beetje in het duister, doch we durven
met enige zekerheid aannemen dat wijlen
de Heer Pieter Peeters, die een tijd lang
het voorzitterschap van de federatie heeft
waargenomen, de man geweest is achter het
lumineuze idee, wat beslist niet onmogelijk
is gezien de uitzonderlijk creatieve geest van
de persoon in kwestie.
Als je op zoek gaat naar de betekenis van
het woord “goedgemutst” dan zie je meteen
de verbanden met de woorden “goedgehumeurd”, “goedgunstig” en “goedgezind”. Er
bestaat trouwens het volgende gezegde:
“Alle goedgezinden moeten meewerken
om het kwaad tegen te gaan”. Ook hoort
men wel eens van iemand die op een
dag niet goed gehumeurd is zeggen:
“Hij heeft vandaag zijn goede muts
niet op.”
Kortom, de naam van ons groots
evenement draagt alles in zich om alle
goedgemutste carnavalisten op de
eerste zaterdag van het jaar samen
te roepen, en op die wijze het aanstormende carnavalseizoen meteen
op de juiste wijze in te zetten.
Ter gelegenheid van de eerste editie
van het feest verkeerde de federatie
nog in haar pioniersperiode. Toch is
het merkwaardig dat het Feest der Goedgemutsten, dat op de bewuste 6de januari
1973 allicht in alle bescheidenheid plaats
vond, uitgegroeid is tot een echt groots
carnavalsevenement, zoals we het vandaag
de dag kennen.
Opvallend is ook dat men van bij de aanvang
geopteerd heeft voor een vaste feestdatum,
namelijk telkens de eerste zaterdag van het
nieuwe jaar, een traditie die gedurende al
de voorbije jaren ononderbroken stand heeft
gehouden.
De bedoeling van het feest bestaat er hoofdzakelijk in om eenmaal per jaar zoveel mogelijk
carnavalsgroeperingen, hoofdzakelijk dan
vanuit Vlaanderen, maar ook vanuit Wallonië
en de naburige landen zoals Duitsland en
Nederland, samen te brengen in een geest
van verbroedering en vriendschap. Met
andere woorden: een feest waarop alleen
“Goedgemutsten” welkom zijn, om zo samen
het nieuwe jaar op een vrolijke en vooral

carnavaleske wijze in te zetten.
Het is ondertussen ook een trefpunt geworden waar carnavalisten van overal elkaar
ontmoeten, contacten leggen, afspraken
maken, uitwisselingen organiseren, ... .
Men kijkt ernaar uit en het wordt lang op
voorhand in de jaarplanning van elke vereniging opgenomen.
Indien we even in de geschiedenis van het
Feest der Goedgemutsten terugblikken,
dan zien we inderdaad het bezoekersaantal
gestadig groeien. Van allicht een klein honderdtal mensen klimt het aantal bezoekers
stilaan op naar 1.000 aanwezigen. We
situeren ons dan in de periode 1986 en
1987. Vanaf 1988 is er als gevolg van een
nog ruimere aanpak van F.E.N.-Vlaanderen,
in samenwerking met de Ridders van de
Katteköp uit Haren, die op dat moment een
niet weinig risicovolle beslissing namen om
de Hasseltse Grenslandhallen af te huren,

een serieuze trendbreuk waar te nemen.
Indien er zich zoals in het verleden om en
bij de 1.000 bezoekers zouden aangeboden
hebben op 2 januari 1998 te Hasselt, dan
zou de inrichtende vereniging er hoogstwaarschijnlijk een financiële kater aan
overgehouden hebben. Gelukkig, en mede
dankzij een grote promotiecampagne bij de
leden, groeide het aantal bezoekers uit tot
om en bij de 2.000 aanwezigen. Deze trend
heeft zich de jaren daarna verder gezet, om
vervolgens op 4 januari 2003 te Lommel
nagenoeg de kaap van de 4.000 bezoekers
te bereiken.
Sinds 1973 heeft dit feestgebeuren inderdaad steeds mogen rekenen op een
sterk groeiende belangstelling binnen de
carnavalswereld, in die mate zelfs dat er
zich thans wel eens problemen durven te
stellen betreffende het vinden van een
passende feestruimte waar 2.000 à 4.000
bezoekers op een behoorlijke wijze kunnen
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ondergebracht worden.
Het is niet eenvoudig om in elke provincie
een passende infrastructuur tegen een
betaalbare huurprijs te vinden. Vandaar
dat sommige provincies, zoals VlaamsBrabant, Antwerpen en West-Vlaanderen al
eens een keertje hun beurt hebben moeten
laten voorbijgaan. De materiële steun en
de medewerking van de lokale en provinciale overheden zou in deze dus meer dan
welkom zijn.
Hoewel het Feest der Goedgemutsten in
feite een organisatie is en blijft van de
Federatie Europese Narren, wordt de uitbating en de technische uitvoering van gans
het gebeuren steeds toegewezen aan een
vereniging, aangesloten bij de F.E.N., uit die
bepaalde provincie waar het feest doorgaat.
De organisatie wordt echter door F.E.N.
slechts toegewezen aan de vereniging die bij
de kandidatuurstelling beantwoordt aan diverse criteria, zoals de mogelijkheden
op het vlak van de infrastructuur,
het aantal vaste medewerkers, de
ervaring betreffende het inrichten van
dergelijke manifestaties, de actieve
medewerking binnen F.E.N., enz... .
Voor wat bijvoorbeeld het jaar 2016
aangaat, werd de realisatie opnieuw
toegewezen aan Carnaval Lommel
(een samenwerkingsverband tussen
de Lommelse carnavalsverenigingen), geruggesteund door de Stad
Lommel. Zij nemen de inrichting van
het feest voor de derde keer voor
hun re-kening en zijn daarom al
gedurende enkele maanden intensief bezig
geweest met de voorbereiding.
Zij rekenen er dan ook op dat alle carnavalisten en andere “Goedgemutsten” zich achter
dit initiatief zullen scharen en andermaal
massaal zullen aanwezig zijn.
Hopelijk zal de prachtige evenementenhal
De Soeverein op 2 januari 2016 nokvol carnavalisten lopen en zal deze jubileumeditie
(4 x 11) van het Feest der Goedgemutsten
de geschiedenis ingaan als een voltreffer
van formaat, waaraan iedereen de allerbeste
herinneringen kan overhouden.
Vermeldenswaard is zeker het feit dat iedere
bezoeker, naast het traditionele jaarspeldje,
als herinnering aan deze jubileumeditie een
prachtige en unieke jubileumpin zal ontvangen. Dit speldje zal uitsluitend uitgereikt
worden in Lommel.
De redactie
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even voorstellen

Middencommiteit Lommel
Carnaval Lommel

Zoals elkeen weet is de feitelijke organisatie, of laten we zeggen de praktische uitvoering, van het Feest der
Goedgemutsten niet in handen van FEN-Vlaanderen zelf, maar wordt deze elk jaar toegewezen aan een vereniging uit
de provincie waar het feest zal plaats vinden. Deze vereniging wordt geselecteerd aan de hand van de kandidaturen die
ons worden toegestuurd, en uiteindelijk na grondig onderzoek en overleg, toegewezen door de Raad van bestuur van
FEN-Vlaanderen.
Alvorens u een korte historiek te geven omtrent het toch wel lange bestaan van deze vereniging, die bovendien reeds als
organisator fungeerde voor het Feest der Goedgemutsten in 2003 en 2007, houden wij er aan de organisatoren alvast
veel succes toe te wensen.
Deze vereniging werd in 1952 gesticht onder
de naam van“ De Road der Bedderhaanten”
En zoals dat zo vaak gebeurt werden ook in
Lommel “tussen pot en pint” soms de gekste
dingen bedacht. En jawel, na enig “sociaal
overleg” aan de tapkast groeide plots het
plan om een carnavalstoet te organiseren.
Opdat alles goed geregeld zou zijn en
gesmeerd zou verlopen werd dan ook
meteen een reglement van inwendige orde
opgesteld, met als voornaamste doelstelling
“Een traditionele carnavalsviering tot stand
brengen van volkse en folkloristische aard
tot gezond en deftig vermaak van de
bevolking “ .
Intussen werd de vereniging ook al genaamd
als het “Middencommiteit” .
Achteraf gezien maar goed ook want “De
Road der Bedderhaanten” kan alleen maar
in het Lommels dialect worden uitgesproken
door een geboren en getogen Lommelaar!
Nu, bij de start van het nieuwe seizoen

2015–2016 komt Prinses Lien I wederom
uit een Lommelse groep, namelijk de
carnavalsvereniging De Rakkers en niet
uit het Middencommiteit. Op die wijze
heeft men in Lommel weer een nieuwe
start genomen door samen te werken met
alle Lommelse groepen. Ook door er in te
slagen om voor de derde maal het Feest
der Goedgemutsten naar Lommel te halen,
hebben vele groepen zich bereid verklaard
om eraan mee te helpen. Om die reden
spreekt voorzitter Luc Van Dyck dan ook
over een nieuwe start voor nog vele jaren
carnaval in Lommel.
Gezien de hulp die het Middencommiteit
krijgt van de Lommelse groepen besloten zij
dan ook om naar buiten te komen onder de
noemer “Carnaval Lommel”.
Lommel is dan ook zeer vereerd om
de feesteditie van 4x11-jaar Feest der
Goedgemutsten te mogen organiseren in
hun prachtige arena “De Soeverein”. Zeker
omdat het carnavalsgebeuren in Lommel
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onderweg is naar een feesteditie, namelijk
6 x 11 jaar bestaan van carnaval in Lommel.
Zij zijn F.E.N.- Vlaanderen dan ook erg
dankbaar voor het vertrouwen dat zij
gekregen hebben om de 44ste Feest der
Goedgemutsten te mogen organiseren.
Hun bijzondere dank gaat eveneens
naar de burgemeester en schepenen van
Lommel en alle andere diensten die hen
ondersteunen, meer in het bijzonder voor
de fijne samenwerking.
Organisatorisch werd alles tot in de puntjes
voorbereid en dus hopen zij dat het een fijne
avond zal worden met de aanwezigheid van
talrijke carnavalisten uit België, Nederland
en Duitsland.
Tot slot wenst Carnaval Lommel iedereen
nog fijne kerstdagen en een gelukkig
nieuwjaar en tot op 2 januari 2016 in de
prachtige arena “De Soeverein“ te Lommel.
Een evenementencomplex waar men in
Lommel fier op is.
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column & info

0,0 of 0,5 promille maakt het verschil niet!

Louis Ackou - columnist

Het wordt bijna een alledaags voorval te moeten lezen in de krant of te vernemen in de nieuwsberichten op radio en
televisie, dat er weeral een meisje of een jongen sterft na een auto-ongeval met vluchtmisdrijf. Zomaar omvergereden
en achtergelaten voor de ogen van vrienden. De chauffeur vlucht weg nadat hij het slachtoffer meters meesleurt. Na
uren vechten voor haar leven, overleed Anneke of Pieter in het UZ van een grootstad in het bijzijn van de familie. Dat
zijn voor het ogenblik de droeve berichten die mensen lezen of horen en in een diepe droefheid dompelen met in hun
achterhoofd: “Hopelijk niet met mijn kind of familielid.”

In wat voor een wereld leven wij? Roekeloze
en stomdronken chauffeurs kruipen achter
het stuur en maaien onschuldige jonge en
andere mensen van de weg. En wat nog het
ergste is, zij plegen ook nog eens vluchtmisdrijf. De onverschilligheid en een “sans
foutisme” zijn een van de grote gevaren in
onze samenleving op de dag van vandaag.
Zij trekken er zich niets meer van aan, dat
de ouders en familie moeten horen dat hun
kind of familielid verongelukt is.

Zes op de tien Vlamingen vinden dat de huidige wetgeving over het rijden onder invloed
van alcohol of drugs moet verstrengen. 0,0
promille of 0,5 promille? Dat zal zeker het
verschil niet maken. Een oplossing zou zijn,
straffen die ze voelen, door wie vluchtmisdrijf pleegt bijvoorbeeld de auto verbeurd te
verklaren, want aan nultolerantie zouden de
roekeloze chauffeurs zich toch niet houden.
De daders van een vluchtmisdrijf geven zich
vaak pas aan bij de politie nadat de sporen
van alcohol- of druggebruik uit hun lichaam
verdwenen zijn. Bij de strafbepaling zou men
er bij elk vluchtmisdrijf dan ook moeten van
uitgaan dat het alcohol- of drugsgehalte
in de hoogste graad was. Om te bewijzen
dat dit niet het geval was, moet je maar
ter plaatse blijven nadat je een ongeval
veroorzaakt hebt.
Een ongeval is sneller gebeurd dan je denkt,
zelfs nuchter! Maar a.u.b. blijf ter plaatse,
help het slachtoffer, bel de hulpdiensten,
want iemand achterlaten in pijn en angst is
voor mij onmenselijk. De man of vrouw die
dat veroorzaakt verdient levenslang!
Ik vraag mij af, hoelang gaan onze wetgevers en justitie nog toelaten dat onverantwoordelijke chauffeurs mensen en
kinderen van de weg rijden en dan ook nog
onverschillig er van onder muizen.
Nog niet zo lang geleden maakte ik een

stop aan een tankstation langs de autosnelweg vlak bij de Brusselse ring. Daar
zag ik op enkele meters van de kassa een
heel assortiment sterke drank staan. Een
beetje verder stonden rijen goed verlichte
en prima gekoelde blikjes bier te wachten
op dorstlustige klanten. Dat is zeker geen
uitzondering, want het is zo op vele plaatsen.
Zouden onze politieke leiders niet durven
om een stel wetenschappers, psychologen
en andere universiteitsdenkers aan de hand
van peperdure en zeer trage studies te laten
vaststellen dat een verbod op verkoop van
alcoholische dranken in tankstations het
aantal ongevallen en files zal laten afnemen?
Ik denk het niet. Neem een voorbeeld aan
Frankrijk, daar kun je geen alcohol kopen
indien je geen maaltijd nuttigt.
Met de carnavalsperiode in zicht, vraag ik
dan aan ook alle carnavalisten van het ganse
land om een bob aan te stellen voor het
rijden met de wagen. Dan voeren jullie een
nultolerantie in en moeten jullie niet zeggen:
“Ik voelde mij niet zat! “ Want geloof mij:
Rijden en drinken gaan niet samen.
Ik wens aan alle lezers een fantastisch,
leutig en kameraadschappelijk carnaval
2015-2016. En nu maar zingen: “Glaasje
op, laat je rijden met de bob”.
Alaaf, alaaf, alaaf,
Louis Ackou

Regeringsleden vragen burgeradvies!

Onlangs werd er in de kranten meegedeeld
dat bepaalde regeringsleden eraan denken
om de medewerking van de burger - dus ook
deze van carnavalisten - te vragen. Onder
meer mobileitsminister J. Galant (foto) trok
de kaart van de burgerparticipatie en vroeg
iedereen om tips en ideeën te formuleren,
met de bedoeling om beter te kunnen inspelen op de noden en verzuchtingen die er
effectief bij de bevolking leven.

Als burger kan je dergelijke initiatieven alleen maar luidkeels toejuichen. Eindelijk
krijg je immers de gelegenheid om gehoord
te worden.
Veel van onze lezers weten dat we al jaren
naar een praktische oplossing streven inzake
de “gemeentelijke machtigingen voor praalwagens”. Een oplossing die er moet voor
zorgen dat zowel de carnavalsverenigingen
als de lokale besturen verlost worden van
een hoop onnodige administratieve paperassen.

meningen op na houden, met het gevolg
dat de regels en verplichtingen van bestuur
tot bestuur kunnen verschillen.

De ganse historie is begonnen naar aanleiding van de publicatie van het KB van
27/01/2008 inzake de gemeentelijke
machtigingen voor praalwagens. Op zich
is er met dit KB niets mis en heeft het
bepaalde problemen opgelost, maar de
omschrij-ving van sommige details zijn
dermate voor interpretatie vatbaar dat vele
lokale besturen er de meest uiteenlopende
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In die context hebben wij een parlementaire vraag laten stellen en werd
er enkele maanden geleden bij Minister J. Galant een dossier ingediend om
deze scheve situatie recht te trekken.
Helaas werden wij door de minister teruggefloten, met als antwoord dat zij onmogelijk de wetgeving kon aanpassen voor
één (1) vereniging, hetgeen we best begrijpen, maar F.E.N.-Vlaanderen spreekt niet
namens één (1) vereniging. We vertegenwoordigen meer dan 600 carnavalsverenigingen, zonder dan nog te spreken van de
lokale besturen die deze zinloze rompslomp
liever kwijt dan rijk zijn.
Kortom, ook hier hebben we wederom te
maken met een begripsverwarring, maar we
blijven verder, niet aflatend, ijveren voor een
degelijke en praktische oplossing.
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praktische tips

Jaarorden, zilveren narren, euronarren, edelnarren
Feest der Goedgemutsten te Lommel
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.

Het Feest der Goedgemutsten dat ditmaal
al voor de 44ste keer wordt georganiseerd
en we dus van een jubileumeditie
mogen spreken, 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.

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.

Bovendien zal in het kader van de
jubileumeditie elke aanwezige een
uniek 4x11-speldje ontvangen bij het
binnenkomen in de zaal. Dit speldje
zal alleen uitgereikt worden op het
Feest der Goedgemutsten te Lommel.
De deuren gaan open om 19u11, terwijl
de officiële openingsceremonie naar
aloude traditie tegen 21u11 mag verwacht
worden. Deze plechtigheid wordt zoals
altijd zo kort mogelijk gehouden en zal

Vanaf dan wordt de dansvloer opengesteld
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 2016.

JAARORDE 2016
FEN-Vlaanderen
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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 4.000 bezoekers. Met
een vrij grote zekerheid durven we ervan
uitgaan dat ook deze keer de belangstelling
behoorlijk groot zal zijn.

hooguit een dertigtal minuten in beslag
nemen.

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.
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21u30 - Limburg
21u30 -- West-Vlaanderen
West-Vlaanderen
22u15
22u00
Oost-Vlaanderen
22u45 - Oost-Vlaanderen
22u30
Vlaams-Brabant
23u30 - Antwerpen
23u00
Antwerpen
23u45 - Vlaams-Brabant
23u45 - Limburg

Deze kaart kan u op het
Feest der Goedgemutsten 2016 te Lommel
inruilen voor een gratis jaarorde 2016.

Lidnummer: 0001

Provincie: Antwerpen

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

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

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.

Speciale stand met oude
jaarorden en speldjes
Om de vele verwoede verzamelaars van speldjes en jaarorden
te plezieren voorziet FEN-Vlaanderen sedert enkele jaren een
stand waar vervallen (meer dan vijf jaar oud) speldjes en jaarorden te koop gesteld worden.
Ook op het Feest der Goedgemutsten te Lommel zal deze stand
kunnen bezocht worden.
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advertenties “te huur” en “te koop”

in de
de kijker
in

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
Polyester en doek om
wagens en poppen te
maken of te herstellen

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

Contactadres : C.V. De Naomiekes
Bertrand Chretien - Tongershuisstraat 41 - 3700 Tongeren
0894/150208
Tel.: 012/23 27 28 - GSM: 0485/91 16 96

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

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

Diverse wagens te huur
Com
mun
icatie
in he
kan
t Ned
erlan
ds

Thema: Aprés-Ski hut

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

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

1095/261011

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

0677/260911

Te huur
Diverse carnavalswagens. Carnavalwagen (zie foto) theme “Romeins/Egyptisch”. Heel veel plaats om een bergruimte te voorzien
en plaats om boxen te zetten.
Te koop
Carnavalskledij. Verschillende thema’s. Moeten weg voor nieuwe
collectie. Eskimo’s of ijstijd, clowns of pierrot , duivels en duivelinnen, tiroler, piraten, markiezen in echt leder, verschillende
soldaten enz

Contactadres : De Biersussen - Balen
0771/260914
Verheyen Michel - Musstraat, 8 - 2490 Balen
0771/280815
GSM: 0494/13 11 99 - E-mail: michel@debiersussen.be
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Te huur
Wagen met thema “Disco” te huur. Hij is volledig bekleed met teddystof.
Twee verdiepingen en dj plaats voorzien overdekt. afm.: L: 10m,
B:3m , H: 4,30m.
Huurprijs : 300 € per dag.

Te huur
Generator 65 kva. Hij heeft pas een groot onderhoud gehad en is
in prima staat.
Per dag bedraagt de huurprijs 50 euro. Voor meerdere dagen is de
prijs bespreekbaar.

Contactadres : Carnavalsvrienden Opglabbeek
1715/160615
Davy Schreurs - Lindestraat 7 - 3950 Bocholt
GSM: 0478/21 85 41 - E-mail: davy_schreurs@telenet.be

Contactadres : Grimbiaca - Opgrimbie
1333/051215
Monnissen Robin - Uikhovenstraat 8 - 3631 Uikhoven
GSM: 0476/39 18 50 - E-mail: robinmonnissen1990@msn.com

BELANGRIJKE MEDEDELING
Het zal bepaalde lezers ongetwijfeld al opgevallen zijn dat we wat de zoekertjes
betreft, om plaats te besparen, op elke pagina zes advertentie’s plaatsten.
De inhoud van deze zoekertjes is dan ook beperkter qua fotomateriaal alsook
hebben we in sommige gevallen de teksten moeten inkorten.
Alles heeft uiteraard te maken met het feit dat we de laatste tijd werkelijk overrompeld werden door tientallen nieuwe zoekertjes.
Op onze website vormt de ingenomen ruimte geen probleem, maar wat ons
ledenblad betreft bleek al vrij snel dat we onvoldoende plaats zouden hebben
om alle afbeeldingen en bijbehorende teksten integraal op te nemen.
Aan de mogelijkheden op onze website wijzigt er niets, maar wij willen er toch
op aandringen om, telkens wanneer de te koop aangeboden zaken verkocht
zijn, ons daarvan meteen te verwittigen. Op die manier komt er ruimte vrij en
kunnen we de verenigingen die nieuwe zoekertjes binnensturen eveneens de
gelegenheid bieden deze op te nemen in ons ledenblad.
Verenigingen die niet op ons jongste rondschrijven per email geantwoord hebben of de advertentie al dan niet herhaald diende te worden, moeten er rekening mee houden dat hun advertentie geschrapt werd. Wij hebben helaas geen
andere keuze omwille van het plaatsgebrek.

Schild: 2,50 x 2,50 m

Te koop

Te koop
Vier grote drakenkoppen en één kleine. Zijn nog in goede staat.

Contactadres : SV Orde van de Raepe - Lokeren
1037/100615
Jorgen De Grande - Windhaarstraat 8 - 9160 Lokeren
GSM: 0472/64 71 47 - E-mail: jorgen@degrande-debryne.be

0998/061215
Contactadres : De Kazoo’s - Hamme
Van den Bossche Cédric - Kasteellaan 21 - 9220 Hamme
GSM: 0496/31 00 55 - E-mail: cedricvandenbossche@hotmail.com
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Te koop
Pompierwagen van het merk Magirus Deutz. In goede staat (geschouwd), dieselmotor. Prijs overeen te komen

in de kijker
Te koop

1. Wij bieden te koop aan deze mooie, kleurrijke polyester lintmeter. Hij heeft ongeveer een hoogte van 1,50 meter en een breedte
van ongeveer 50 cm. Hiervan hebben wij 1 exemplaar beschikbaar.
Ben je geïnteresseerd, laat ons vlug iets weten, dit is ons laatste
exemplaar ! Prijs : 30,00 euro.
2. Mooie kostuums met als thema”Stikmachines”. Van dit thema
hebben wij 33 kostuums beschikbaar, zowel volwassenen als
kinderkostuums. Deze zijn perfect, compleet en tip top in orde !
Onze hoed is een “naaimachine” gemaakt uit foam, wat heel licht
is om te dragen. Deze kostuums zijn beschikbaar vanaf 13 februari
2016 ! De prijs voor dit geheel is 2.000,00 euro.
3. Een bloemenknop die gemaakt is uit polyester. Zoals steeds, zijn
deze ook voorzien van een ijzeren staaf om gemakkelijk vast te
maken op uw carnavalswagen. We hebben 2 stuks beschikbaar, en
deze zijn te koop voor 15,00 euro per stuk.
4. Leuk, mooi en speels trolletje dat gemaakt is uit polyester. Onderaan is er een buis, zodanig dat hij gemakkelijk op iets vast kan
gemaakt worden. Afmetingen : Hoogte : +/- 1,50 meter Breedte :
+/- 1,20 meter (van hand tot hand) Dikte : +/- 60 cm. We hebben
1 stuk beschikbaar. De prijs van dit trolletje is 50,00 euro.

Contactadres : De Kreim-o-Buirkes - Outer (Ninove)
Goessens Gunther - Godeystraat 21 - 9406 Outer
0395/201015
GSM: 049602 84 18 - E-mail: ellen_goessens@hotmail.com

5. Deze mooie en lachende slak is gemaakt uit polyester. Onderaan
is er een buis, zodanig dat zij gemakkelijk op iets vast kan gemaakt worden. Afmetingen : Lengte van de kop tot staart van de
slak : +/- 2 meter. Breedte van het huisje van de slak : +/- 75 cm.
We hebben 3 stuks beschikbaar, en ze kosten 50,00 euro per stuk.

Te koop
Mooie kostuums “Clowns” - 8 volwassenen, 1 kind.
Prijs over een te komen. Drie stoeten meegelopen. Perfecte staat.

3.
2.
1.

4.

Contactadres : Orde van de Commeduur -Sint-Truiden
Pascal Milis - Kleindekkenstraat 89 - 3800 Zepperen 0236/201015
GSM: 0475/68 88 56 - E-mail: p.milis@hotmail.com
Te koop
Carnavalswagen uit polyester met als thema “Piratenboot”. Lengte
6m hoogte 2m70. Er is plaats voor een 10-tal personen boven op
de boot . Alle kostuums zijn inbegrepen (18 stuks )

Contactadres : De Snot-e-Bellen - Vilvoorde
Loos Francis - Perksestraat 32 - 1800 Vilvoorde
GSM: 0496/83 19 65 - Tel: 02/252 61 24
E-mail: snot-e-bellen@hotmail.com

5.
0821/231015
0821/201015
0821/260815

Te koop of te huur
1. 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.
1606/140414
2. Carnavalswagen met als thema “Schotland”
Afmetingen: L: +-11,50m B: 2,50m H: 4,20m (leuning ingeklapt)
H: 4,80 (leuning uitgeklapt).
Zeer degelijk onderstel met overal dubbele banden
Er is in de voorste toren plaats voorzien voor de generatoren en in
de toren kan men ook de muziekinstallatie kwijt.
1606/220212

Men kan met deze wagens verschillende thema’s uitbeelden.
Contactadres : De Platzakken - Menen
0927/150415
Ronny Deback - Esplanadestraat 26 - 8930 Menen
GSM: 056/51 50 77 - E-mail: willy.hauspie@telenet.be

Contactadres : De Maasköpkes
Sammy Paradis - Oude Ophoverbaan 15 - 3680 Maaseik
GSM: 0474/94 62 64 - E-mail: sammyparadis@hotmail.com
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Te koop
Prachtige carnavalswagen. Thema “Oud Ijzer”
Twee wagens met weinig werk aan, inclusief onderstellen! Armen
van kraan kunnen naar buiten gedraaid worden. Plaats op wagen
om mensen te zetten. Opbouw voor trekker + 1 extra pop 3 duvelkes voor duwgroep onderdelen voor opbouw 17 volledige kostuums
+ aantal extra vesten

Te koop
1. Een assortiment mooie kledij.

0606/021212
2. Zelfrijdende wagen in polyester. Heeft dienst gedaan als trekkend gedeelte en is voorzien om personen op te plaatsen.

0606/160614
Contactadres : De Molensteenvrienden
Stuer Ronny - Stroperstraat 5 c - 9170 Sint-Gillis-Waas
E-mail: ronnystuer@telenet.be

Contactadres : De Rare Mannen - Lokeren
1328/260215
Jorgen De Grande - Windhaarstraat 8 - 9160 Lokeren
E-mail: jorgen@degrande-debruyne.be - GSM: 0472/64 71 47

Te koop
Prachtige carnavalswagen volledig in orde.
Kan veel volk op de wagen. Alles is voorzien om geluidsinstallatie
in op te bergen. Het thema is “Duivel”.
De wagen is 4 meter breed, de hoogte 4,20 en de lengte is 13
meter.
De kostuums kan men er ook bij kopen. 52 stuks, prijs is overeen
te komen

Te koop
Wij verkopen voor en 30 tal personen kledij.
Deze is volledig en voor jonge kinderen en volwassenen.
Mag weg wegens aankoop nieuwe kledij.
Prijs 185 euro voor alles.

Contactadres : De Zweitjatte - Ophoven
1681/310815
Vital Craeghs - Geistingen 7a - 3640 Kinrooi
GSM: 0497/74 0912 - E-mail: vital.craeghs@telenet.be

Contactadres : De Kattedäwers - Millen
1680/300915
Nicky Froyen - Kazernelaan 331a - 3530 Helchteren
GSM: 0485/03 24 37 - E-mail: nicky_froyen@hotmail.com

Te huur
Pier Punaise”-stokreus-incl.drager te huur voor braderijen en
stoeten.Pier is interactief met toeschouwers of publiek.
Vaste prijs+verplaatsingskosten.
Inlichtingen: zie onderaan advertentie

Te koop
25 indianenkostuums. 18 dames en 17 heren alsook 25 pruiken.

Contactadres : Reuzenteam 2021 - Wetteren
1828/051015
Roland Gillis - Pastoor Pennestraat 52 - 9290 Overmere
GSM: 0478/56 59 91 - E-mail: gillro@msn.com

Contactadres : De Doorzakkers - Boorsem (Maasmechelen)
Patteet Armand - Schoorstraat 123 - 3631 Uikhoven
Telefoon: 089/71 36 29 - GSM: 0498/86 40 60
0646/300914
E-mail: armand.patteet@telenet.be
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Te koop
Verscheidene wagens + poppen , kostuums te koop of te huur.
O.a. een grote wagen met berijdbare bewegende stier, spoorbaan
met wagentje, zelfrijdende huifkar , huifkar beweegt aut. heen en
weer + paarden bewegen op en neer. Plateau met 6 poppen op wagen. Extra poppen verkrijgbaar. Meerdere foto’s en info op verzoek.

in de kijker

Te koop
Carnavalswagen. 10 meter lang - 4.20 hoog - 3.25 breed met
kostuums (20 tal + vlammen)
Vraagprijs 3000 euro of doe een goed bod?

0309/250315
Contactadres : De Beekmennekes - Hasselt
Roverstraat 11 - 3511 Tuilt-Kuringen
E-mail: onze-witte@hotmail.com - GSM: 0496/36 47 21

Te koop
Super prachtige hoeden voor kleurrijke uitbeelding ! Aksent ligt
op hoeden, de eventuele te voorziene kledij mag dus simpel zijn.
Diverse modellen doch samenhorend. Totaal +/- 36 Voorzien van
diverse verlichting. Prijs overeen te komen.

Contactadres : De Spetsers - Zottegem
1394/050415
Ten Bosse 64 - 9620 Zottegem
E-mail: jo.persoons@telenet.be - GSM: 0472/42 08 02

Te koop
Praalwagen thema “Klassiek orkest”.
Enkel opbouw van de wagens te koop bestaande uit 15 rokken die
bewegen gemaakt in ijzer. Wagen met piano en pianist, wagen met
violisten ook enkel opbouw.
Laatste wagen met pop met trommels te koop met onderstel erbij.

1588/120915
Contactadres : Goedemor - Lede
Yves Junius - Rammelstraat 40 - 9340 Lede
0695/050315
E-mail: yvesjunius@skynet.be - GSM: 0496/51 35 22

Contactadres : Orde van de Teungerse Zwoan - Tongeren
Patrick Meers - Tongershuisstraat 29 - 3700 Tongeren
GSM: 0472/59 48 02 - E-mail: patjemeers@gmail.com
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Te koop
Twee duwende praalwagens die u kan vervormen om door een auto
te laten trekken.
Kledij is inbegrepen: -vrouwen kledij: 14 zeemeerminnen - mannen kledij en accessoires : 10 kostuums - 13 borststukken en
hoeden. De prijs is bespreekbaar

Contactadres : De Kadeitschiest - Ronse
Germinal 88 - 9600 Ronse
E-mail: caitlynn1@hotmail.com

1172/250315

Te koop
Wij verkopen onze carnavalswagen, wegens aankoop nieuwe
wagen. Deze wagen is gebouwd op een degelijk onderstel van een
bus. De wagen is 10 meter lang en het huisje is 4 meter hoog. Dit
is het hoogste punt van de wagen. Vooraan is een stuurhut voorzien waarin iemand de wagen kan besturen, deze moet wel nog
getrokken of geduwd door een tractor.
In het huisje is plaats voorzien om een toilet te zetten en ook de
dj kan er droog in staan.
Boven op het huisje kan het prinsenpaar staan. Er kan gemakkelijk een lichtinstallatie gebouwd worden op de wagen. Voor verdere
vragen bel of mail gerust, dan kunnen we eventueel afspreken om
de te bezichtigen

Contactadres : De Kattedäwers - Millen
1680/011215
Nicky Froyen - Kazernelaan 331a - 3530 Helchteren
GSM: 0485/03 24 37 - E-mail: nicky_froyen@hotmail.com

Te koop
Carnavalswagen, bestaande uit 2 wagens met 2 x 4 zitplaatsen en
verhoog om skikanon op te plaatsen en ook voorzieningen om boxen
op te plaatsen.
Te koop met alle accessoires zoals skipakken, skilatten, skistokken,
skibrillen, oorverwarmbanden, dameskleedjes,skilaarzen, beenverwarmers, bierbekers .
Nog meer foto’s te verkrijgen.
Te bezichtigen na afspraak en prijs overeen te komen

Contactadres : Amuuze RBV - Ronse
1766/280115
Rue Chapelle Plnacho 40 a - 7912 Saint Sauveur
GSM: 0495/30 77 08 - Email: sylvie.ysebaert@skynet.be

Te huur
Carnavalswagen. Het is een ruime trappenwagen en biedt plaats
voor 25 à 30 personen. Er zijn twee opbergruimtes voorzien voor
eventueel snoep en dergelijke. Signalisatie. Afmetingen - 10 m
lang, 2 m 60 breed, 3 m 80 hoog.
De wagen is volledig verbouwd, nieuwe vloer, rechte trap achteraan, verstevigd en gloednieuw thema aan de buitenkant. Groot
deel afgewerkt met polyester.
NOG VRIJ ALLE STOETEN VAN 2015! Huurprijs €300/stoet (zonder
bijhorende aanhanger!). Voor een volledig seizoen kan ook. Prijs
op aanvraag!

Contactadres : ‘t Groet Leweijt oet Neerharen - Neerharen
Bram Nivelle - Bunzingpad 7 - 3620 Neerharen
1692/270514
E-mail: tgroet-leweijt@hotmail.com

Te koop
Carnavalswagen. Thema “Wegenwerken/gemeente”. Drie afzonderlijke stukken. In totaal 17 meter. Gunstige prijs.

1477/080414
Contactadres : Sjchief - Buggenhout
April David - Larendries 43 - 2890 Sint-Amands
E-mail: okv.sjchief@hotmail.com - GSM: 0471/54 18 67

Te koop
1 neushoorn, 1 draak en 2 mammoeten.
De opbouw per wagen kost 2000€. Onderstel kost 1500€.
Op een mammoet staat achteraan een lift, deze kost 500€.
Van de draak en neushoorn wordt enkel de opbouw verkocht.
Bij aankoop van alle wagens in eens, is de prijs bespreekbaar.
Wagens zijn te bezichtigen op afspraak.

Contactadres : Nie Geweun - Ninove
Jano Van Cotthem - Krepelstraat 84 - 9400 Denderwindeke
E-mail: janovc@telenet.be
0932/040415
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Te koop
Wij hebben een carnavalswagen te koop staan met als thema
“Bouwwerf” in polyester Afmetingen: 3,70 m breed - 12m lang 4m hoog Vraagprijs: 1500,- € nog overeen te komen. Te bezichtingen: Zichem (Scherpenheuvel)

Te koop

1700/210415
Contactadres : De Miekes & Piekes - Tienen
Pascal Dermul - Eggerbergstraat 4 - 3270 Scherpenheuvel
GSM: 0488/87 81 18 - E-mail: pascal.dermul@live.be

Contactadres : Feest- en Sportcomité Kwenenbos 0564/140415
Kristof De Raeve - Wielewaalstraat 3 - 9820 Merelbeke
GSM: 0476/65 94 87 - E-mail: kristofderaeve@hotmail.com

Te koop
24 delige carnavalkostuums voor heren en dames + 5 arabierpakken, 15 herenhoeden en 9 dameshoeden. Alles is in perfecte staat
en al twee stoeten gewonnen.

Te koop
Praalwagen + kostuums te koop Thema safari. Praalwagen: 2 x 5
meter lengte. In totaal 24 kostuums beschikbaar. Prijs overeen te
komen!

Contactadres : De Sierbuikjes - Roeselare
1701/120515
Anne Vanderbruggen - Onledemeersstraat 11 voo 1 - Roeselare
GSM: 0471/58 65 15 - E-mail: annevanderbruggen@hotmail.nl

Contactadres : De Barielgangers - Halle
1806/260315
Walravens David - Felix Steenstraat 5 - 1500 Halle
GSM: 0483/26 91 22 - E-mail: david.walravens@hotmail.be

Te koop
Kledij in goede staat. Gebruikt voor in stoet te lopen.
Mannen,vrouwen en enkele kinderen samen ongeveer een 30 stuks
. Gedragen in 7 stoeten. Worden verkocht in perfecte staat. Verdere uitleg hierover kan je mij gerust bellen of mailen

Te koop
Diverse pakjes tehuur en te koop.
Olifantenpakjes, leeuwenpakjes, elfenpakjes en clownpakjes.
Voor een meer gedetailleerde uitleg van deze kledij verwijzen wij
naar de website www.fernvlaanderen.be

Contactadres : Dag- en Nachtvrienden - Belsele
0660/130515
Yvan Lyssens - Moortelhoekstraat 89 - 9111 Beerse
GSM: 0476/56 93 75 - E-mail: yvan.lyssens@telenet.be

1188/190515
Contactadres : Die Pelter Flügeltellers - Overpelt
Wendy Schuurmans - Juffrouwkensveld 4 - 3900 Overpelt
GSM: 0479/51 71 88 - E-mail: schuurmanswendy@hotmail.com

met foampruik
en sleutel,
te koop.
advertenties25-tal
“tekostuums
huur”
en “te
koop”
Prijs overeen te komen!
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Te koop
Mooie carnavalswagen te koop. Nog een beetje op te knappen.
Afmetingen 11m lang , 3.2 m breed en 3.8m hoog . Prijs overeen
te komen

Contactadres : Schiefregt’oever - Aalst
1463/240415
Dieter Beeckman - Doolhofstraat 77 - 9300 Aalst
GSM: 0494/69 50 33 - E-mail: dieter.beeckman@gmail.com

Contactadres : Orde der Kaarskatten - Scherpenheuvel
Patrick Vercammen - Prattenborglaan 13 - 3270 Scherpenheuvel
GSM: 0468/14 76 65 - E-mail: ordederkaarskatten@hotmail.be

Te koop
Ezel en schilder te koop. In perfecte staat en volledig uit isomo
vervaardigd. Neem gerust contact op.

Te koop
Opbouw carnavalswagen bestaande uit 5 zwanen, 2 gondels, 2
gondeliers en 2 passagiers.

Contactadres : De Sparatjes - Merelbeke
1756/300515
Sonny Rasschaert - Sonseindestraat 96 - 9620 Velzeke
GSM: 0495/23 55 07 - E-mail: sonny_rs@hotmail.com

Contactadres : De Keiboerkes - Poperinge
1411/050615
Bruno Vandevoorde - Bellestraat 27 - 8970 Poperinge
GSM: 0496/71 28 09 - E-mail: vandevoorde.bruno@telenet.be

Te koop
Carnavalswagen 2015 AKV De Tsjoepeneizen + een aantal attributen.
Alles is te koop, met uitzondering van de onderstellen.

Contactadres : De Tsoepenezen - Aalst
1590/270215
Stefan Smekens - Rozendreef 101 - 9300 Aalst
E-mail: stefan.smekens@telenet.be - GSM: 0476/61 65 76

1747/200415

Te koop
Polyester klokken. Deze verschillen van grootte. 15cm, 25cm en
35cm. Wij hebben er ongeveer een 30 tal. Prijs overeen te komen.

Te koop
De wagen is 12 m lang. Er zijn nog zeven schaakstukken extra
beschikbaar maar moeten nog afgewrkt worden. Daar kan
eventueel een tweede wagen van gemaakt worden

Contactadres : De Boströse Nachtoilen - Baasrode 0997/280314
Huyck Cindy - Broekkantstraat 83 - 9200 Dendermonde
E-mail: cindy.huyck@telenet.be - GSM: 0476/31 49 54
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Te koop
Zeer mooie carnavalswagen, met zeer veel spotjes als verlichting.
Opbouw bestaande uit 2 delen.
Het ijzeren draagvlak waar alles opstaat is breed 1,95 m maar de
voeten en poppen steken uit dan komt er aan beide kanten 50 cm
bij, dus totaal breed 2,95m . Lengte 4m15 ijzeren draagvlak maar
oversteek in totaal 4,50m, de wagen is eigenlijk in 2 aparte delen
een stuk van 1,85m en 1 van 2,30m gemeten op het draagvlak.
Hoogte centraal het schouwtje van op de grond 4,20m De opmeting kan allemaal een klein beetje afwijken maar zal miniem zijn.
Bieden vanaf 400 euro Zeer mooie Kostuums, thema BBQ, 24
volwassenen, 3 kinderen. Bieden vanaf 350 euro.

Contactadres : Ammoael Tegoaere - Lokeren
1718/090615
Frank Baert - Heirbrugstraat 259 - 9160 Lokeren
GSM: 0498/32 54 05 - E-mail: frank.baert@telenet.be

Te koop
1. Isomo poppen te koop - zie foto’s: Bart Kaell in boot - 300 euro
Vrouwenlijf en hoofd - 250 euro Schatkisten (2 grote + 2 kleine)
- 30 euro/ stuk Fototoestel – 25 euro Zie ander zoekertje voor
bijpassend kostuum.

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

Contactadres : De Stromannen - Koninksem
0833/090413
Donnay Ronny - Astridlaan, 86 - 3700 Tongeren
GSM: 0478/76 21 88 - E-mail: ronny.donnay@hotmail.com

Te koop
Prachtige kostuums (20 personen) en zelfrijdende carnavalswagen.

2. Kostuums te koop voor +/- 33 personen Prijs/Kostuum: 30 euro
(exclusief rad rond de middel - inclusief hoed).
Alles is bespreekbaar!

1771/050315
Contactadres : Chiwawa - Baasrode
Patrick Annemans - Schuurkouter 90 - 9200 Baasrode
E-mail: Patrick Annemans@telenet.be - GSM: 0474/41 64 75

Te koop
12 veren om volledige wagen op en neer te laten gaan of een
persoon te doen bewegen.
Zie link om personen te doen bewegen
http://www.niegeweun.befilmkes/2011.htm
Zie link om wagen te doen bewegen
http://www.youtube.com/watch?v=7bZhbRjdEml
trefwoorden: karnaval beweging

0932/140914
Contactadres : ‘t Gevolg - Hamme
1716/100915
Pieter Bieseman - Sint-Martensommegangstr. 21b2 - 9220 Hamme
GSM: 0498/73 26 72 - E-mail: biesemanpieter@gmail.com

Contactadres : Nie Geweun - Ninove
Geeroms Manu - Terlicht 20 - 9451 Kerksken
E-mail: manu.geeroms@telenet.be - GSM: 0479/62 04 06
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Te koop
Afmetingen: 9 m lang - 3 m breed - 3,30 m hoog. Vaste wc en bar
voorzien. Zeer veel bergruimte (afsluitbaar)

Te koop
Carnavalwagen met als thema “school”. De wagen is opgebouwd als
trap, waarop schoolbanken zijn geplaatst. Er kunnen zo’n 15 personen
plaatsnemen op de wagen. Drie poppen zijn inclusief. De wagen is gebouwd op een robuust chassis met drie robuuste assen/wielen. Vooraan
is een zware draaikring geïnstalleerd. De totale lengte is zo’n 8 à 9 meter.
Wenst u enkel het chassis te kopen, wenst u de poppen te kopen ... alles
is bespreekbaar. Bij interesse > graag mailen aub.

0529/080414
Contactadres : Nie Kapot te Kreige - Tongeren
1427/300414
Sabine Daniels - Bulkerstraat 2 - 3700 Tongeren
GSM: 0497/03 24 98 - E-mail: sabinedaniels@telenet.be
Te koop
1. Drakenkop met of zonder bijhorende drakenlijf, alsook klein
draakje op houten slee. Volledig gemaakt uit isomo.

Contactadres : De Jimmyniekes - Dendermonde
Van den Berghe Patrick - Begijnhoflaan 38 - 9200 Dendermonde
E-mail: pat.vandebee@gmail.com
Te koop
8 disco rokjes one size + onderrok met beenverwarmers en sjaaltje.
8 disco hemden en 7 blazers

2. Baron op troon. Volledig uit isomo + clownsneus (diameter
100 cm) gemaakt uit polyester.
3. Verschillende pruiken te koop. 3 polyesteren koppen waar
iemand zijn hoofd in past om te dragen. Isomo kop Dozje en
Van Overmeiren (politiekers Aalst)- Met papierkes

1684/280314
Contactadres : De Brosselkeire - Aalst
1684/170715
Brisard Gwen - Moorselbaan 504 - 9300 Aalst
GSM: 0486/28 58 11 E-mail: akvdebrosselkeire@gmail.com

Contactadres : De Linde Dèngskes - Sint-Truiden
1688/060115
Patrick Duchateau - Opheersstraat 15 - 3870 Heers
GSM: 0478/21 97 30 - E-mail: delindedengskes@hotmail.be

Te koop
Leuke vliegers waar kindjes in kunnen zitten. Prijs bespreekbaar;
Grote boom met stam en kruin - twee delen.
Leuke poppen.

Te koop
Koppen van Jeroen Meeus, Sergio Herman, Piet Huysentruyt.
Grootte: +/- 1 meter.
Tevens te koop, nog grotere kop Delphine Boël en reusachtig Manneken Pis. Prijs overeen te komen.

Contactadres : D’ Engelen - Lede
0980/180615
Christph Ponnet - Wichelsesteenweg 11 - 9340 Lede
GSM: 0498/20 47 33 - E-mail: thekenneths@hotmail.com

Contactadres : De Sjikke Stikken - Baasrode
1138/240315
Sven De Visscher - Schippersdijk 2 - 9200 Baasrode
E-mail: sjikkestikken@hotmail.com - GSM: 0473/36 23 77
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necrologie

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

Mevrouw
Jessie REYNDERS

Lid van de cv Oot Juderre - Herderen
Geboren te Tongeren op 20 juni 1982
Zachtjes bij haar thuis in Membruggen overleden
in het bijzijn van haar naaste familie en vrienden
op 21 oktober 2015.

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