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editoriaal
Tientallen eetfestijnen van onze verenigingen zijn al achter de rug en nu
kunnen we ons volledig concentreren
op de bals en de prinsenzittingen. Ze
volgen mekaar nu in een hels tempo op.
Positief is dat het goed blijft gaan met
onze federatie. Het ledenaantal staat
op 620 en steeds meer verenigingen
begrijpen dat we niet alleen een overkoepelend orgaan zijn, maar dat we ook
echt achter al onze verenigingen staan
en dat we proberen om voor hun noden
een oplossing te bieden en hun belangen verdedigen. Het welzijn van onze
leden blijft onze eerste en belangrijkste
uitdaging.
Geachte leden,
Beste carnavalvrienden,

Ondertussen heeft FEN Vlaanderen ook
al een aantal activiteiten achter de rug.

Op vele dorpspleinen en in vele zalen
in Vlaanderen en ver daarbuiten,
werd het carnavalseizoen 2016-2017
op 11 november met veel luister op
gang geschoten.

Traditioneel is de laatste zondag van november in onze agenda’s aangestipt voor
BOL. Dit jaar in het bijzonder vanwege
het 22-jarig bestaan van onze buutteschool. De 22ste Try-Out werd ingezet
met een receptie en een academische
zitting. Na het officiële gedeelte namen
de studenten één voor één plaats in de
ton. Het was weer een namiddag om van
te snoepen. Ik wil hier van de gelegenheid gebruik maken om Hubert Maessen
en Roger Schepers van harte te danken
voor hun inzet voor BOL. Een verslag van
de Try-Out kan je terugvinden in deze
editie van de gazet.

Ook stelden we vast dat weer veel
stads-en gemeentebesturen hun
raadszalen openstelden om de carnavalsvierders de gelegenheid te
geven om samen met het college
van burgemeester en schepenen het
carnavalgebeuren nog eens extra
in de kijker te zetten. Dit kunnen
wij als FEN Vlaanderen alleen maar
toejuichen.
De pluimen en de uniformen werden
na maanden terug van stal gehaald
en het nieuwe seizoen kon met veel
toeters en bellen beginnen. Deze
signalen wijzen er alleen maar op dat
we weer een prachtig en schitterend
seizoen tegemoet gaan.
Ondanks de vele negatieve berichten
in de media omtrent de begroting
en het feit dat het dagelijks leven
alsmaar duurder wordt, gaan we er
volle bak voor en laten het tijdens
onze evenementen niet aan ons hart
komen. Carnavalisten zijn van nature
optimisten en kijken ondanks alles
met een positieve blik vooruit.

Nadien mochten we te gast zijn in feestzaal De Snip te Aalst (Moorsel) voor het
FEN-banket. Naar aloude gewoonte
werd het een toffe zondagnamiddag
waarbij het gezellig en lekker tafelen
werd afgewisseld met een flinke portie

animatie. Tijdens het banket maken we
ook jaarlijks van de gelegenheid gebruik
om oud-bestuursleden op een passende
wijze in de bloemetjes te zetten en op
te nemen in onze Eresenaat. Ik wil deze
laureaten oprecht en persoonlijk danken
voor hun jarenlange niet aflatende inzet.
Het deed me ook bijzonder veel plezier
om weer tal van eresenatoren, zeg maar
oudgedienden van onze federatie, ereleden en verenigingen te mogen begroeten op ons feestbanket. In de volgende
editie van onze gazet wordt daar verslag
over uitgebracht.
Ondertussen stevenen we recht op het
45ste Feest der Goedgemutsten af. Op
7 januari 2017 zijn we voor dit evenement te gast in het Oost-Vlaanderen,
meer bepaald in de Florahallen te Aalst.
De inrichtende vereniging, de Prinsencaemere, heeft een lange en intense
voorbereiding achter de rug en hopelijk
zal hun inzet dus ook rijkelijk beloond
worden door het bezoek van vele carnavalisten. We gaan ervan uit dat we
u allen daar mogen verwelkomen. Het
is voor de tweede maal dat we te gast
mogen zijn in deze carnavalstad en we
zijn er zeker van dat dit weer een knaller
van een feest zal worden.
Eerst moeten we echter nog de eindejaarsfeesten passeren om dan op volle
kracht de laatste rechte lijn richting carnaval in te zetten.
Graag wens ik iedereen prettige feestdagen en een gelukkig, gezond en spetterend 2017 toe.
Jean-Jos Lecoque
Voorzitter FEN Vlaanderen.
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buutte-onderwijs limburg

22ste Try-Out van Buutte-onderwijs
Limburg sluit jubileumjaar af !
Buutte-Onderwijs Limburg heeft ter gelegenheid van de 22ste Try-Out weer bewezen dat de toekomst van deze mooie carnavaltraditie verzekerd is. Tot enkele jaren geleden werd hiervoor gevreesd, ook binnen de muren van onze buutte-school.
Na 22 ‘schooljaren’ mogen we echter stellen dat deze vrees volledig onterecht is en dat er heel wat talent schuilt in onze
BOL-academie. We kunnen weer hoopvol de toekomst tegemoet zien en koesteren dit stukje immaterieel erfgoed.
Voor deze jubileumeditie van de Try-Out, waren we op zondag 27 november te gast in Ontmoetingscentrum Tentakel te
Zonhoven. Wie aanwezig was, zal dit zich vast en zeker niet beklaagd hebben. Maar liefst 7 tonpraters passeerden de revue.

Het is niet nodig dat ik nog enige uitleg
verschaf bij het narrengetal 11, dus jullie
weten ongetwijfeld dat deze editie van de
Try-Out een feesteditie was. Traditioneel
hoort er bij een jubileum een academische
zitting en dat was ook hier het geval. Tijdens deze zitting en bijhorende receptie,
met de steun van de provincie Limburg,
kwamen er een aantal gastsprekers aan
bod. De twee trekkende krachten Hubert
Maessen en Roger Schepers kwamen aan
het woord, maar ook buuttekampioen Pierre
Knoops, FEN-voorzitter Jean-Jos Lecoque

de bühne ingenomen voor de traditionele
openingsceremonie van deze 22ste Try-Out
van Buutte-onderwijs Limburg. Provinciaal
voorzitter Hubert Maessen gaf kort een inleiding, waarna voorzitter Jean-Jos Lecoque
zijn woordje plaatste. Vervolgens nam
onze vaste presenator en animator Roger
Schepers de microfoon ter hand. Hij kreeg
de taak toebedeeld om het verdere verloop
van de namiddag aan mekaar te praten en
in goede banen te leiden.
Hoewel de Try-Out in geen enkel opzicht
mag beschouwd worden als een wedstrijd,
heeft BOL er steeds voor gekozen om een
jury te laten oordelen over de prestaties
van de kandidaten. De juryleden zorgen
ervoor dat onze leerlingen na afloop van
de Try-Out een rapport met raadgevingen
en suggesties ontvangen. Op de jurybank
namen Wim Göbbels (juryvoorzitter), Leo
Schepers, Willy Huybrechts, Jos Jaeken, Jos
Verboven en Gerard Colson plaats.
Traditioneel wordt de buutte-namiddag
geopend met een gardedans door de
dansgroep van cv De Gaaplepels uit Molenbeersel, die jaar na jaar present tekenen
op onze Try-Out, waarvoor vanzelfsprekend
onze dank.

en gewezen FEN-voorzitter Jef Langenaeken. Op het einde van de academische
zitting werd aan alle genodigden ook het
speciaal ontworpen jubileumspeldje overhandigd voor 2x11 BOL.
Eens de klok van 14uur naderde, geraakte
de zaal van het Ontmoetingscentrum mooi
gevuld met supporters en sympathisanten.
De leerlingen van onze buutte-school
trokken zich langzaam en nagelbijtend terug
uit de zaal om zich voor te bereiden voor
hun optreden. “De Lustige Blazers” uit Gruitrode was net als vorig jaar de muziekkapel
van dienst. Vanaf 14 uur zorgden ze reeds
voor de muzikale noot, die vanzelfsprekend
niet mag ontbreken op een carnavalnamiddag als deze.
Op de tonen van diezelfde blaaskapel werd
4

Na deze mooie dans, was het aan Hubert
Gijsen om de spits af te bijten en als eerste
plaats te nemen in de praatton. Als “vrederechter Scheefmans” kende hij onmiddellijk
al wat mensen terug in de zaal. Op aangeven van zijn vader zou hij vrederechter
worden, al lukte dat niet onmiddellijk. Hij
werd al snel rechter ja; scheidsrechter. Hij
maar werken, fluiten en met kaarten zwieren tussen de voetballers die veel (zwart)
geld verdienen en met mooie bolides rijden,
terwijl hij zelf niet verder kwam dan een
stuk harde perenvlaai dat hij aangeboden
kreeg, waarop hij dan nog zijn tand stuk
beet.
Uiteindelijk slaagde hij er toch in om vrederechter te worden, wat erg zwaar blijkt te
zijn. Drie voormiddagen per week van 13:30
tot 16:30 werken, weegt toch wel door op
je gezinsleven. In die mate zelfs dat zijn
vrouw de facteur moet binnenroepen als
gezelschap omdat ze niet graag alleen is.
Gazet van de Carnavalist - Nr 184

Dat het niet evident is om vrederechter te
zijn, blijkt al snel uit de praktijkvoorbeelden
die hij aanhaalt in zijn buut. Misschien was
hij toch beter scheidsrechter gebleven… .
Na deze mooie opener van de middag en
een kort muzikaal intermezzo, was het de
beurt aan Ivo Was. Van achteraan de zaal
kwam hij met de fiets richting het podium
gesneld om ons daar te boeien met zijn
“levenswijsheden van Helmke”.
Helmke is te dik en wil vermageren, maar
een man zonder buik is als een apparte-

buutte-onderwijs limburg
ment zonder balkon. Hij is geboren in een
huisgezin met pa een Italiaan en ma een
pitbull. Zijn geboortegewicht was slechts
900 gram, maar nu is daar 99 kg bijgekomen. Ma zei altijd dat Helmke alles mocht
eten, maar niet alles weten, en zie hem nu
staan… dik en dom.
Wat vrouwen betreft, kijkt Helmke altijd
naar de mond. Als ze die goed kunnen toe
houden, is het al een goed begin. Vrouwen zijn volgens hem dierenliefhebsters:
een jaguar in de garage, een nerts in de
kleerkast, een tijger in bed en een ezel die
alles betaalt. Verder doet Helmke ons op
een voortreffelijke wijze in alle geuren en
kleuren nog een aantal ervaringen uit de
doeken.
Als derde in rij komt Eddy Rochus uit Borgloon aan de beurt in zijn rol van “Pier Den
Ambulancier”, en hij drinkt graag een pintje
bier. Hij is niet altijd ambulancier geweest.
Eerst was hij brouwer, maar hij dronk zelf
meer dan hij verkocht. Hij drinkt altijd per
16 pintjes, want op de deur van elk café
hangt toch ook een plaatje dat er onder de
16 niet getapt wordt.
Hij kocht lang geleden een oude legercamionette en heeft deze 20 jaar geleden
omgebouwd tot ziekenwagen. Een brancard
maakte hij van 2 stokken en een oud zeil om
varkens te slachten, dat wel maar gekeurd
was voor varkens tot 100 kg. De camionette
gaat wel maar 40 km/uur, maar dat is geen
probleem, ze werken toch dagelijks tot
4 uur. Een blauwe flikkerlamp met sirene
hebben ze niet, maar dat lossen Pier en zijn
collega Schele Jaak handig op. Jaak steekt
zijn hoofd uit het raam en roept dan tuuuut
taaaat en Pier steekt zijn blauwe lamp uit
het raam, maar omdat de batterij meestal
plat is, moet hij ook zijn hoofd uit het raam
steken en blauw, blauw, … roepen.

Na de buut van Eddy is het tijd voor een
korte pauze. De blaaskapel kondigt het
einde van de pauze aan na de nodige plasjes
en het versterken van de inwendige mens.
Met de pint in de hand trekt Jos Martens
als eerste na de pauze richting de praatton.
“Jos lust hem héél graag” en dat zullen we
geweten hebben.
De ouders van Jos hadden een boerderij,
waar elke koe jaarlijk een kalf moest krijgen.
Na tien jaar huwelijk was hij het vijftiende
kalf op rij. Al van bij de borstvoeding liep het
mis, want in de moedermelk zat blijkbaar
meer bier dan water. Vanaf zijn 16de gaat
Jos veel op café en daar kom je wel wat
tegen. Ook bij de dokter passeert hij wel
eens, al mag hij op doktersvoorschrift maar
2 pinten per dag meer drinken. Al goed dat
hij 6 huisdokters heeft.

haar ouders toch wel gekke mensen waren,
want als kind moest ze mama en papa leren zeggen en leren lopen en nu moet ze
stilzitten en haar mond houden. Heeft Elske
tandpijn, dan komt oma haar troosten, maar
wat begrijpt die er nu van, want oma kan
haar tanden gewoon in een bakje leggen.
In school en het dagelijkse leven maakt
Elske de gekste zaken mee, teveel om hier
neer te schrijven. Els slaagde er alvast in
om de zaal op haar hand te krijgen met
haar buut doorspekt van de nodige sappigheid. In haar slotwoord gaf ze aan dat
sommigen van haar een lat zouden krijgen…
en inderdaad!

Zijn vrouw leerde hij kennen op café, waar
ze hem het leven gered heeft. Hun huwelijksbootje is nog steeds drijvende, als er
niet teveel vluchtelingen opspringen tenminste. Samen kregen ze ook een zoon,
die wel eens op pad gestuurd wordt om
het drankgebruik te controleren, of om de
restjes van de pintjes leeg te drinken, wat
wel eens handig kan zijn als er een alcoholcontrole is.

De blaaskapel mocht vervolgens het pad
effenen voor de jongste leerling van BOL,
de 18 jarige Kristof Clerinx uit Tongeren. Als
“BOM”, bevallig onweerstaanbare moeder,
kwam hij achter de ceremoniemeester aan
richting het podium. Al was de ceremoniemeester wat snel voor de zwangere Va-Gina
Lissa, met baby op de arm.
Al snel werd duidelijk dat ook Lissa te
kampen had met de gekende zwangerschapskwaaltjes. Lissa heeft ook al een
kindje, Robin, maar ze weet niet goed of
het een jongen of een meisje is, maar dat
maakt ook niet veel uit, want eens het groot

Gewerkt heeft hij in een brouwerij, maar dat
duurde niet lang omdat hij altijd zat was. Hij
vond wel vlug ander werk en na een maand
kreeg hij al zijn C4, waar hij nu nog altijd
mee rondrijdt.
Dat Jos hem heel graag lust, was voor elke
toehoorder duidelijk aan het einde van deze
mooie buut.
Ambulancier zijn, het is niet evident, maar
Eddy weet het geheel van situaties en
voorvallen op een interessante wijze ten
gehore te brengen aan het publiek dat
geboeid luistert.

Vervolgens werd de scène vrijgemaakt voor
de enige dame in het gezelschap, die al vele
jaren haar mannetje weet te staan in de ton.
Als “Elske” kwam ze wat zenuwachtig ten
tonele, maar die stress ging al snel liggen.
Al neuspeuterend kwam ze vertellen dat
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buutte-onderwijs limburg
is, zal het waarschijnlijk toch zelf mogen
kiezen wat het wil zijn. Wel is ze er zeker
van dat de kleine Robin graag moedermelk
drinkt, rechtstreeks van de bron, waar de
kat natuurlijk niet aan kan.

de misviering altijd een kruisteken maakt
met de kelk.

Samengevat mag gesteld worden dat het
een bijzonder geslaagde editie was van de
22ste Try-Out van BOL. Iedereen die er zijn
steentje heeft aan bijgedragen, verdient
in ieder geval een dikke proficiat en een
welgemeende dank.

Verder doet Lissa ook uit de doeken hoe ze
zwanger geraakte door de automatische
piloot op 10km van de grond. Van een
hoogtepunt gesproken!

We kijken na al uit naar de editie van volgend jaar!

Slechts 18 jaar oud en zo zelfzeker op de
planken! Proficiat Kristof, we hopen dat
je een stimulans bent voor andere jonge
carnavalisten om je voorbeeld te volgen!

De redactie.

Als het plezant is, vliegt de tijd… en inderdaad ook de Try-Out vloog om, want
na Kristof was het al tijd voor de laatste
tonrede van het programma.
De laatste opmars van de blaaskapel was
voor Patrick de Groof, die dit jaar in de huid
van pastoor Aude Cherche kroop.
Zijn vader was een italiaanse mijnwerker,
die na zijn geboorte altijd ‘in de put’ heeft
gezeten. Zijn moeder voorspelde dat hij een
goede herder zou zijn, want hij wist hoe een
arm schaap zich voelde. Tijdens zijn eerste
misviering heeft hij maar één fout gemaakt.
Tijdens de communie zei hij bij een knappe
blondine “Christus was een lichaam” in
plaats van “het lichaam van Christus”. Aude
vertelde ons ook dat hij godsdienstles gaat
geven in de lagere school en dat hij zelfs
op café moest uitleggen waarom hij tijdens
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begeleiding van FEN-secretaris Jeroen
Bellings.

Tot slot vertelde hij enkele anekdotes
over een groepsreis naar Jeruzalem op
uitnodiging van het gemeentebestuur van
Maasmechelen.
Nadat Patrick de bühne had verlaten, nodigde de onverwoestbare spreker Roger
Schepers het bestuur van FEN-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
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in de kijker

Vlaams-Brabant stelt haar nieuwe
carnavalaffiche 2017 voor te Leuven
De voorstelling van de jaarlijkse promotiecampagne van de carnavalstoeten 2017 van de Koepelvereniging “Carnaval in Vlaams-Brabant” vond dit jaar plaats op het stadhuis van Leuven. De Orde van de Pietermannen was
hiervoor de gastheer.
website www.carnavalinvlaamsbrabant.be
waar informatie over de erkende carnavalsteden te vinden is.
Het officiële gedeelte werd afgesloten
met een woordje van de voorzitter van de
Orde van de Pietermannen uit Leuven, Luc
Lauwers die de aangename taak kreeg
iedereen uit te nodigen voor een hapje
en een drankje.
We danken de Orde van de Pietermannen
en het stadsbestuur van Leuven voor de
hartelijke ontvangst.

Dirk Vansina, schepen van feestelijkheden
van Leuven, heette iedereen welkom in
naam van het stadsbestuur. Leuven heeft
een jarenlange carnavalstraditie en als
hoofdstad van Vlaams-Brabant was hij
verheugd dat de persvoorstelling van de
carnaval-jaaraffiche opnieuw in het stadhuis van Leuven plaatsvond. Hij loofde de
werking van de koepelvereniging en hoopt
dat ze een gezamenlijke affiche, waar alle
carnavalstoeten van Vlaams-Brabant op
vermeld staan, zal blijven uitbrengen wanneer de provincie moet stoppen met de
ondersteuning van dit initiatief. Hij wenste
tot slot iedereen een prachtig en plezierig
carnavalseizoen.
Secretaris en algemeen coördinator Ludo
Vangerven wees erop dat de koepelvereniging al sinds 2003 de carnavalstoeten in
Vlaams Brabant promoot. De 15 steden
en gemeenten in de provincie waar een
carnavalstoet georganiseerd wordt, zijn
lid. De koepelvereniging ontvangt van
de provincie een subsidie die bestaat uit
een vast deel, dat voor de werking van
de vereniging dient en een variabel deel
dat gegeven wordt om een subsidie aan
de carnavalsteden uit te betalen. 2017 zal
het laatste jaar zijn dat de provincie deze
subsidie zal toekennen. Vanaf 1 januari

2018 is cultuur geen provinciale bevoegdheid meer. Het zal dan van Vlaams
minister van cultuur
Sven Gatz afhangen
of er nog een toelage
zal uitgekeerd worden.
Ze zullen in 2017 dan
ook moeten nagaan
hoe de werking van de
koepelvereniging kan
verdergezet worden
en welke structuur de
vereniging krijgt. Ludo
hoopt alleszins dat de
jarenlange inzet niet
verloren zal gaan en
dat ook volgend jaar
nog een affiche zal verspreid kunnen worden
waarop alle Vlaams Brabantse carnavalstoeten
vermeld staan.

De jaaraffiche en flyers zijn ondermeer te
verkrijgen op de provinciale vergadering
van FEN-Vlaanderen Vlaams-Brabant.
Geef hiervoor een seintje aan de provinciale secretaris.

De jaarlijkse promotiecampagne bestaat
zoals vorige jaren uit
een jaaraffiche en flyer.
Het is opnieuw een
kleurrijke, carnavaleske
affiche geworden. Natuurlijk is er ook nog de
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column

Donald Trump(et) en de Pieten...

Louis Ackou - columnist

Na een verblijf van een kleine twee maand aan de Costa Blanca ben ik terug in ons verdeeld Belgenland, bestaande uit
een Vlaamse regering met aan het hoofd Geert Bourgeois, een werkloze schoenlapper uit Izegem die op geen fiets kan
rechtzitten wanneer hij een stootje in zijn vermagerde ribbenkast krijgt.

Daarnaast hebben we nog een Waalse
regering met de leidende figuur Paul
Magnette, een uitgesproken communist
uit Charleroi die het aandurft het ganse
poppentheater van de Europese Commissie te laten wachten tot de laatste seconde
om zijn fiat te geven voor een handelsakkoord met Canada, il faut le faire! En als
laatste de Duitse gemeenschap die wij
cadeau hebben gekregen van de Kaiser in
1919, en ook nog verre familie van onze
koninklijke familie de Saksen-Coburg’s, na
de Erste Welt Krieg, en weldra honderd
jaar geleden. Dat alles wordt overkoepeld
door een federale regering met een eerste
minister, Charles Michel, een achterkozijn
van mijn vrouwtje en perfect tweetalig
daar hij geboren is in Jodoigne, maar dat
beter klinkt in het Vlaams als “Geldenaken”.
Ja, ja, Donald heeft gewonnen, maar wie
president van de VS wordt, heeft toch
maar weinig belang; de wereld is groter
dan Amerika alleen en de macht in de
Verenigde Staten ligt in meer handen dan
die van Trump alleen. Het bouwen van die
muur rond Mexico is een puur lachertje,
het recht verlenen aan iedereen, van een
pasgeborene tot een 100-jarige parkinsonpatiënt, een winchester of een kalasjnikov
te kopen is nog een grotere dommigheid
en het verlagen van de belastingen voor
miljardairs en het weggommen van de Obamacare, die toch al twintig miljoen mensen
geholpen heeft voor medische zorgen, een
8

nog grotere miskleun. Dat Donald Trump
een grote homofobe seksist is, dat zal hij
niet kunnen volhouden, want zijn entourage
die zijn duistere zaakjes moet oplossen, zal
vol zitten met intelligente homo’s en sterke
vrouwen die de Donald onder de sloef zullen leggen en hem wijsmaken dat het niet
verstandig is om vriendjes te zijn met de
nieuwe Russische tsaar Poetin, die niet zal
nalaten het hof te maken met zijn jongere
bedgenote, derde in de rij, een Sloveense
anorexia paaldanseres uit de twintigste
eeuw na Christus, en je gelooft het of
niet, wint zij met de vroegere Sloveense
euromillions, drie geiten, een bok en een
gebreide roze slip. Zij koopt voor 50 tolar
(munteenheid van Slovenië) negentien
uitgehongerde Filipijnse matrozen om en
vertrekt met een verroest koopvaardijschip
van zestig jaar oud, varende onder de vlag
van Mexico. Ze maakt de overtocht van de
grote plas die Europa van het veelbelovende
Amerika scheidt om zo de derde echtgenote
te worden van die miljardair met een vierkante kop en een blonde pruik. Misschien
geven zij Donald de raad om aan zijn Melania minder botox in haar zakken onder de
ogen, haar kachtelgat, uitpuilende lippen,
haar opgeblazen tong en de rest van haar
lijf te spuiten, want bij een staatsbezoek aan
vriend Vladimir zou het kunnen dat die een
vuile Russische seksistische mop vertelt en
dat bij een bulderende lach van Melania haar
schaamlippen niet meer uit elkaar gapen.
Maar wat met dat Pietenpact? Gans die Pietendiscussie, overgevlogen van Nederland,
wordt maar al te graag weer aangewakkerd
door de linkse activist Wouter Van Bellingen
om zo weer eens in beeld te komen met
zijn strijd tegen het al of niet vermeende
racisme en discriminatie en er een soort
staatszaak van te maken. Hoe is die mens
met zijn gezicht geverfd in zwarte Ca-va-seul
aan die Vlaamse naam gekomen? Zou het
kunnen dat een “belleman” uit Sint-Niklaas
ergens in onze voormalige kolonie een kind
heeft verwekt en het meegesmokkeld heeft
op zijn terugtocht met een stoomboot van
de Compagnie Maritime Belge? De kinderen
zingen over de stoomboot die uit Spanje
komt, maar realiseert hij zich niet dat bisGazet van de Carnavalist - Nr 184

schop Nikolaos Myriotis in Turkije woonde en
werkte om Afrikaanse kindertjes te redden
van de slavernij. Moeten wij dan ook de witte
baard van de Sint vervangen door een dikke
Turkse zwarte snor, gelijkend op de overgrootvader van Recep Tayyip Erdogan? Wat
moet er dan gebeuren met de Kerstman? De
rendieren moeten vervangen worden door
een tractor, daar dierenverdediger Vandenbossche denkt dat de vracht speelgoed te
zwaar is voor die twee elanden. En wat met
Pasen? Moeten die chocoladefiguurtjes verdwijnen en vervangen worden door keutels
van de Paashaas daar Maggy De Block denkt
dat het overgewicht brengt bij de kinderen?
Die discussie is een aanval op onze cultuur
en 90% vindt dat het sinterklaasfeest verpest wordt door al die heibel rond zwarte
piet. Ach, het is gewoon platte commerce.
Meer moet je daar niet achter zoeken.
Ik doe dan bij deze gelegenheid een warme
oproep om in de carnavalstoeten en optochten zoveel mogelijk mensen te zien
met een zwart geschminkt figuur om te
manifesteren dat het Pietenpack één grote
onzin is. Als je toch een probleem hebt met
zwarte piet, doe dan gewoon niet mee.
Graag wil ik alle lezers en lezeressen, oud en
jong, van de FEN-gazet nog van harte een
stemmige Kersttijd en een voorspoedig en
gelukkig Nieuwjaar wensen met een warme
vriendschap, geluk en veel gezondheid.
Louis Ackou, Ere-senator, columnist
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De Aalsterse Prinsencaemere organiseert
het Feest der Goedgemutsten 2017
Het is niet de eerste keer dat de De Prinselyke Carnavalcaemere der aloude keizerlycke stede tot Aelst vzw, want zo is
de officiële benaming van deze dynamische Aalsterse vereniging, instaat voor de organisatie van het Feest der Goedgemutsten. Reeds op 3 januari 1987 en 3 januari 2015 wees FEN-Vlaanderen de inrichting van dit evenement toe aan de
Prinsencaemere.
Dat deze vereniging de organisatie van een dergelijk groots evenement aankan, daar twijfelt niemand aan. Jaarlijks
richten zij met veel succes hun revues en shows in en ze hebben bijgevolg voldoende kennis in huis om van het Feest der
Goedgemutsten 2017 een geslaagd feest te maken. Als locatie viel hun keuze wederom op de Florahallen en dus hopen
zij samen met het bestuur van FEN-Vlaanderen dat op 7 januari massaal veel carnavalisten naar Aalst zullen afzakken.
JANUARI 1972
Men zegge en schrijve: Verkiezing Prins
Carnaval, januari 1972.
Jacky D’Herde wordt tot nieuwe Prins van
Aalst verkozen en verslaat Johnny Marcoen
en Achiel Serlippens, na een boeiende
animatieavond opgeluisterd door het orkest van Alberic Franck (in de volksmond
François Steenhout of ‘Soei Keelgat’), in
de Flora Bloemenveiling aan de Aalsterse
Albrechtlaan. Aan de toog werden stevige
pinten gedronken en fel nagekaart door
enkele ex-Prinsen en de leden van het
nieuwe Stedelijk Feestcomité. Onder impuls
van feestcomitévoorzitter Alfons Singelijn en
secretaris Henri Van de Perre werd ex-prins
Jan-Simon D’Hondt, prins Carnaval 1965,
gevraagd om de leiding te nemen van een
vereniging samengesteld uit de ex-prinsen
van Aalst. En zo geschiedde het.
‘De Prinselycke Carnavalcaemere der Aloude
Kaiserlycke Stede tot Aelst‘ (Afgekort: De
Prinsencaemere), een schitterende en
indrukwekkende naam uitgevonden door
Karel De Naeyer, werd snel opgericht met
als eerste leden: Marcel Henninck (1957),
Robert Waterschoot (1958-1959), Louis Van
Pottelbergh (1960), Karel De Naeyer (19611962), Kamiel Sergant (1963-1966-1968),
Hendrik Arijs (1964), Simon D’Hondt (1965),
Jean-Paul De Boitselier (1967-1970), Lucien
Peirlinck (1969) en Michel Cleemput (1971).
BLAUWE PITTELEER
Het eerste jaar droegen de ex-prinsen een
wit hemd met strik, een witte smokingvest,
een zwarte broek en het rood-witte erelint.
In 1973 presenteerde de Prinsencaemere
een schitterende Huzarenoutfit. Het zoge-

naamde “Chocolaterie Victoria-kostuum”, zoals lokale spuiers het gala-uniform noemden,
was uniek maar moeilijk te onderhouden.
Op het bloempotachtige hoofddeksel prijkte
het stadsschild en op de mouwen was het
embleem van de Caemere aangebracht in
een sierlijke ajuinvorm. Uiteindelijk alweer
twee seizoenen later, besliste men om alle
leden een blauwe pitteleer te bezorgen en
een hoofddeksel naar het model van de
prinsenhoed van Robert Waterschoot uit
1958. Dit maatpak is nog immer gangbaar
als uitgaanskostuum van de groep.
FINANCIELE MIDDELEN
De eerste noodzakelijke financiële middelen werden onder andere gevonden door
het uitbaten van een leegstaande herberg
tijdens de Aalsterse jaarmarkt van 1973.
Ook in 1974 huurde de groep gedurende
een maand een leegstaand café en organiseerde elke zaterdag en zondag caféspelen,
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kaartingen, ajuinschietingen, dans- en
zangavonden. Evenzo in 1975 runde de
groep het voormalig café “het Wapen” aan
het Aalsters Burgemeestersplein. ‘s Zomers
was de Caemere paraat in de jaarbeurs met
een braadworsten- en hotdogstand in de
spektakelzaal. Vanaf 1978 tot aanvang de
jaren ‘90 verzorgden de ex-prinsen de dienst
in een leuke bierstand (met Abdijbieren
Affligem) tijdens de jaarbeurs-tiendaagse.
CIRCUSVOORSTELLINGEN
De activiteiten van de Prinsencaemere
beperkten zich niet uitsluitend tot het
binnenrijven van financiële middelen. De
prinsenkostuums en de door Valentine Rogghé en actueel door Linda De Waegeneer,
met de handgemaakte hoeden dienden
aangeschaft te worden en de inrichting van
de prinsendagen met een spectaculaire
optocht, begeleid door muziekkorpsen en
een heus vuurwerk aan het Stationsplein
9
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doen. In 1976 toverde de Caemere een
playbackshow op de planken: “Le Grand
Gala du Disque” met Michel Cleemput als
André van Duin, Marcel Henninck als de Zangeres zonder Naam, Louis Van Pottelbergh
als Nana Mouskouri, Robert Waterschoot
als Eddy Wally, Jacky D’Herde als Vader
Abraham, Jean-Paul De Boitselier als Toon
Hermans, Antoine Van der Heyden als Yvan
Rebroff, Johny Cooman als Jerry Lee Lewis,
Lucien Peirlinck als Roger Whittaker, Karel
De Naeyer als Jan Theys en Simon D’Hondt
als Demis Roussos.
TRAVESTIETSHOWS EN PRINSENREVUES

kostten een flinke stuiver aan de prinsenkas.
In samenwerking met de laatste actieve
Aalsterse circusfamilie Jhony werden in 1974
en 1975 op de Hopmarkt een aantal circusvoorstellingen opgevoerd. Circus Jhony
zorgde voor tal van aantrekkelijke attracties
zoals een fakir, een slangenbezweerder, Jack
in the Box, een messenwerper, trapezisten
en honden- en paardendressuur en clowns.
De ex-prinsen speelden hun rol als echte
circusvedetten. Komische nummers met
draaiende borden, paardendressuur, mimenummers, een act met bruine (nep)beren,
goochelacts, illusionisme, ... ontbraken niet
in de programma’s die de Prinsencaemere
voorgoed op de vastenavondkaart zette.
MINDERVALIDEN

het gat in de kas weg te werken, moesten
de prinsen wel op zoek naar nieuwe inkomsten. Men zou her en der gaan optreden
voor een redelijke vergoeding en op die
manier de gemaakte schulden bij de hotels
en een traiteur aan het Statieplein aflossen.
De eerste show van de Pinsencaemere was
meteen een schot in de roos. Tijdens het
Driekoningenfeest 1975 ging het programma
in première. “The Blue Bel Girl Show”, uitgevoerd door “danseressen”: Antoine Van
der Heyden, Lucien Peirlinck, Marcel Henninck, Robert Waterschoot, Jacky D’Herde
en Simon D’Hondt en entertainer Jean-Paul
De Boitselier kregen een staande ovatie in
de tot de nok gevulde Keizershallen. Tal van
aanvragen liepen binnen om het 25-minuten
durend programma nog maar eens over te

De nettowinsten van 60.000 BEF (1974)
en 75.000 BEF (1975) werden integraal
afgestaan aan de mindervalidenorganisaties
van de stad Aalst. Ondertussen swingde de
organisatie van het prinsenweekeinde de
pan uit. Stak men de eerste jaren als slotapotheose van de prinsendagen een zelfgemaakte “Ajuinboom” in de fik, de volgende
jaren schotelden de ex-prinsen alle kijkers en
genodigden een schitterend vuurwerk voor.
De stadstoelage was uiteraard ontoereikend
om alle genodigden te voorzien van een
maaltijdkaart en een paar drankbonnetjes.
Als dat maar goed zou aflopen voor de penningmeester van de Prinsencaemere?
SHOWPROGRAMMA’S
De steeds hoger oplopende kosten konden
al heel snel niet meer gedragen worden. Om

10
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De volgende jaren schudde men nog tal van
parodieën uit de mouw. Er was “l’ Ecole des
Fans”, de “Fiësta Alosta Tropical” en zelfs een
heuse “Opera- en Belcantoshow”. Het was
zwaar labeur voor de groepsleden, maar
niemand morde. Er was het deugddoende
podiumsucces en de financiële toestand
klaarde zienderogen op. De schuldenberg
was na een paar seizoenen compleet weggewerkt. Aanvang de jaren tachtig was
de Prinsendag gereduceerd tot één dag
in plaats van een weekeinde en de dure
buitenlandse vogels werden prompt thuisgelaten. De kwaliteit van de Prinsendag
zou daar nooit onder lijden. Integendeel!
Medio de jaren ‘80 gooide men het over
een totaal nieuwe “show-boeg” en de exprinsen pakten uit met een reeks te Aalst
nog vrij onbekende Travestietshows. Was
tijdens de eerste afleveringen de inbreng
van de ex-prinsen miniem, door de jaren
heen namen ze meer het initiatief en drukten
zowaar hun eigen Aalsterse stempel op alle

in de kijker
daaropvolgende edities.
Vanaf 1990 startte de Prinsencaemere met
een eerste editie van de succesvolle Aalsterse Revuereeks: “Welkom aan boord”.
Van de te kleine Madelonzaal verhuisden
de travestietshowprogramma’s naar de
ruimere feestzaal ‘t Kapelleken. De eerste
Prinsenrevue vond plaats in de nog grotere
Sint-Annazaal. Het tweede revueprogramma
ging in première in de fonkelnieuwe, pas
opengestelde, Grote Schouwburg van het CC
De Werf. In november 2014 liep ondertussen
de 24e Prinsenrevue – voor drie uitverkochte
schouwburgzalen - onder de titel: “Den
Oilsjtersen Bon-Marsjei” met de Aalsterse
ex-prinsen en dansschool The Move met
The Groovies als vaste waarden van een
door eenieder gesmaakt spektakel.
CARNAVAL ZONDER GRENZEN
Jaar na jaar werd de club groter met een
nieuwe uittredende prins. In die jaren was
er immers nog geen sprake van enige oppositie of dissidentie. Iedere uittredende
carnavalsprins was niet weinig fier dat de
Caemere hem met open armen opving.
Niemand weigerde overigens de uitnodiging.
Deze prinsengroep baarde zelfs een aantal
Prinsen van Oost-Vlaanderen: Antoine Van
der Heyden, Polle Keipernaugel, Jempi Timmermans, Enrico Leclair en Lucien Peirlinck.
Als klap op de vuurpijl werd Enrico zelfs
Europaprins. Dit had dan weer zijn gevolgen voor de Prinsencaemere die moreel
verplicht werd om de daaropvolgende
Europaprinsverkiezing 1981 in Aalst te organiseren. Niet zonder twijfels en discussies
werden de oude Keizershallen afgehuurd
en omgetoverd tot een immense showzaal
met dranktenten, eethoeken, een wisselkantoor en een Europees secretariaat. De
muzikale omlijsting lag in de professionele
handen van het Lou Roman Showorkest.
Het resultaat was verbluffend mooi. Maar
door de barslechte weersomstandigheden
waren de ingeschreven buitenlandse groeperingen niet allemaal komen opdagen. De
verhoopte winsten vielen dan ook zwaar
tegen. De netto-opbrengst was pover, maar
de organisatie was perfect!
In 1987 stond de Prinsencaemere opnieuw
in de nationale belangstelling dankzij een
door ex-prins Stefaan Vinck naar Aalst
gebracht openingsfeest van de FEN-carnavalisten. Het “Feest der Goedgemutsten”,
het eerste evenement dat plaatsvond in de

nieuwe Keizershallen met maar liefst 3000

Van Pottelbergh 1960, (73 jaar) in 1993,
Jean-Paul De Boitselier 1967-70, (61 jaar)
in 1998, Paul De Wever 1980, (60 jaar) in
1999, Stefaan Vinck 1981, (59 jaar) in 1999,
Simon D’Hondt 1965, (71 jaar) in 2002, Paul
Kinoo 1987, (70 jaar) in 2010 en Robert
Waterschoot 1958-1959 (80 jaar ) in 2012.
(Bron: DAK-brochure PRINSEN VAN AALST, door
Antoine Van der Heyden )

PRINSENREVUES & MUZIEKSHOWS
periode 1990 - 2016
zitplaatsen, liep nokvol. Een voltreffer, prima
opgeluisterd door het showorkest The FS.
Band o.l.v. Marc De Cock en met swingende
optredens door de Aalsterse prinsen. Op 3
januari 2015 was de Aalsterse Prinsencaemere, na meer dan 25 jaar, opnieuw de fiere
gastheer van het grootste FEN-carnavalsbal
van Vlaanderen. Deze editie mag als bijzonder geslaagd beschouwd worden en de
opkomst van carnavalisten was een groot
succes. Nu, 2 jaar later, mogen we opnieuw
present tekenen in Aalst voor de 45ste editie
van het Feest der Goedgemutsten. Afspraak
opnieuw in de Florahallen aan de Albrechtlaan te Aalst.
HELPENDE HANDEN
Ei zo na kon men in 1989 een vrouw introduceren in deze typische mannengroep. Na
een heroïsche strijd diende Christiane De
Strooper nipt de duimen te leggen tegen
opponent Frank Van Rijmenant. Een gemiste
kans? In ieder geval draait de Prinsencaemere door de jaren heen steeds op volle
toeren. Ze wordt daarbij tegenwoordig
geholpen door een enthousiast en gedreven
team van medewerkers en machisten. Maar
– zeg nooit: “Nooit” - In 2011 was het te
Aalst dan toch zo ver: Prins(es) Stephanie
zwaaide als eerste en voorlopig enige vrouw
de scepter over de Oilsjterse Ajuinenstad.
IN MEMORIA

1990: Welkom aan boord
1991: Prinsen retro revue
1992: Omda’k nen Oilsjt’neer ben
1993: Night of the “Oilstjerse” Proms
o.l.v. Octaaf Boone, i.s.m. de Koninklijke Symfonische Kring en de Aalsterse
Big Band
1994: Testerbosjop
1995: Roeze gedoeze pak vast
1996: Azoei een cirk
1997: Magger e wa zaat op?
1998: Op prinsencroes
1999: Op de beirgemeersen
2000: Studio “Miljaar” 2000
2001: Na gommen ne gank
2002: Oilsjt, een wond’re stad
2003: Bazaar Maria d’Hondt
2004: Elk in zoin kot
2005: Kabberdoesjeroi
2006: Oilsjt plage
2007: Oscar oit de palace
2008: Ons vraa mag ni mei
2009: Muziekschow o.l.v. Freddy Van
Laer i.s.m. Kon. Harm. Erembodegem
2010: De bar van Eduard
2011: Muziekschow o.l.v. Frans Van den

De allereerste Prins van Aalst, Robert Renoncourt 1953, (66 jaar) overleed in 1961.
Drievoudig Prins en eerste Keizer Carnaval
Fransky De Boitselier 1954-1955-1956, (56
jaar) overleed in 1962.

Bergh i.s.m. de Kon. Symfonische Kring

Van de ex-prinsen en leden van de Prinsencaemere noteerden we het overlijden van
Jacky D’Herde 1972, (38 jaar) in 1983, Marcel Henninck 1957, (59 jaar) in 1989, Louis

2014: Den Oilstersen Bon-Marsjei
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2011: Toet, toet, zoi den troin
2012: Dejà revue
2013: Musical @ De Werf
2015: Neisken op en de Pist(e) in
2016: Studio 9300
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AANDACHT !!
Sedert 18 mei 2016 is
Jef Langenaeken niet langer
actief in onze federatie.

Gespecialiseerd
in carnavalsartikelen

We merken echter dat nog veel
leden hun e-mails met vragen en
zo meer naar Jef sturen.

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

Daarom willen wij u vragen om
voortaan al uw vragen, ...
per e-mail door te sturen naar
onze nationale secretaris
Jeroen Bellings:
bellingsjeroen@hotmail.com
De contactgegevens van onze
bestuursleden kan u ook steeds
raadplegen op onze website
www.fenvlaanderen.be

12

Pins en plaketten
in verschillende vormen,
maten en prijzen

Sinte-Annalaan 53a
9300 Aalst
053/78 77 66
info@storcktrofeeen.be
storck@telenet.be
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praktische tips

Jaarorden, zilveren narren, euronarren, edelnarren
Feest der Goedgemutsten te Aalst
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.
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 45ste 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 4.000 bezoekers. Met
een vrij grote zekerheid durven we ervan
uitgaan dat ook deze keer de belangstelling
behoorlijk groot zal zijn.

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 2017.
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.
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21u30 - Limburg
22u15 --Vlaams-Brabant
22u15
West-Vlaanderen
22u45 - Oost-Vlaanderen
22u45 --Antwerpen
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Vlaams-Brabant
23u15 - West-Vlaanderen
23u45 - Oost-Vlaanderen
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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.

Uitreiking van de
Zilveren
UitreikingNarren
van de
Zilveren
Narren
Euronarren
Euronarren
enen
Edelnarren

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 hooguit een
dertigtal minuten in beslag nemen.
Vanaf dan wordt de dansvloer opengesteld
voor het publiek en kan het echte
carnavaleske feestgebeuren in al zijn
grootsheid en plezier losbarsten.
Voor de bestuursleden van FEN-Vlaanderen

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 Aalst zal deze stand
kunnen bezocht worden.
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Skins-Pins/Medals
TATTOO
PIERCING

Een jong design team ter uw beschikking.
(Logo’s, affisches, productie pins en medailles ,website design en
hosting, wagenbeschildering en workshops, body-modification)
Kwaliteit gegarandeerd.

skins-bodyart.com/pins-medals
skins.bodyart@gmail.com
(+32) 011 96 18 01
Astridlaan 243, 3900 Overpelt
14
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Carnavalesk Riemst 1 x 11
Riemst kent een rijke carnavalstraditie. Ieder jaar vinden er in onze gemeente zes carnavalstoeten plaats; in Genoelselderen, Kanne, Millen, Val-Meer, Vlijtingen en Vroenhoven. Een zeer groot aantal voor een relatief kleine plattelandsgemeente als de onze.
Om het carnavalgebeuren in onze gemeente
te promoten, werd 11 jaar geleden Carnavalesk Riemst opgericht. Hierin zetelen
vertegenwoordigers van de Riemstse carnavalverengingen. De oorspronkelijke doelstelling van Carnavalesk was het oprichten
van een carnavalreglement zodat de stoeten
op een veilige en wettelijke manier konden
verlopen. Naast de uitwerking van dit reglement besliste men echter ook om op 11 november samen met het gemeentebestuur de
officiële opening van het carnavalgebeuren
in Riemst te organiseren onder de noemer
Carnavalesk Riemst. Doorheen de jaren heeft
de werkgroep zich naast de opening van het
carnavalseizoen beziggehouden met talrijke
carnavaleske onderwerpen.
De traditie om op 11 november (de elfde
van de elfde), om precies 11.11 uur, op
één of andere publieke plaats of plein een
feestevenement op te zetten en op die wijze
de bevolking duidelijk te laten zien dat het
nieuwe carnavalseizoen van start is gegaan,
bestaat op vele plaatsen in Vlaanderen en
Nederland.
De eerste editie van Carnavalesk Riemst
vond plaats in 2006 en werd meteen een
groot succes. Ondertussen zijn we al aan
de 11de editie van dit evenement toe en
dat wordt een jubileumeditie. Het getal 11,
dat van oudsher als het getal van dwazen
en gekken wordt beschouwd, is immers een
heilig getal in de carnavalwereld. 2016 wordt

dan ook een zeer speciale
editie.
Het feit dat Carnavalesk
Riemst ieder jaar opnieuw
een groot succes is, ondanks de vele openingen
die er op hetzelfde moment
ook in de ons omringende
gemeenten plaatsvinden,
wijst op het grote belang
van carnaval voor onze
gemeente.
De traditie van carnaval
gaat vele eeuwen terug.
Als gemeentebestuur zijn
we ons terdege bewust van de culturele erfgoedwaarde van carnaval in onze gemeente.
Carnaval brengt immers elk jaar duizenden
feestvierders op de been en het volksfeest
behoort daarmee ongetwijfeld tot het meest
bekende immaterieel erfgoed. Maar carnaval
is meer dan enkel feestvieren. Het is een
sociaal gebeuren waar mensen samenkomen
om de zorgen opzij te zetten en te verbroederen, gebruikmakend van de rijke tradities
van het carnaval. Tijdens carnaval ontstaan
vriendschappen voor het leven.
Het artistieke erfgoed van carnaval moet
dan ook beschermd worden en de opvolging
moet gegarandeerd worden door nieuwe
generaties warm te maken voor dit unieke
gebeuren. Als gemeentebestuur proberen we
hier zoveel mogelijk aan bij te dragen door

het carnavalgebeuren zo goed mogelijk te
ondersteunen en de werkgroep Carnavalesk
Riemst is hier het geknipte orgaan voor.
Het succes van het carnaval in Riemst is echter alleen mogelijk door de inzet van velen
en door de goede samenwerking tussen de
meer dan 20 carnavalverenigingen die onze
gemeente rijk is. Het zijn al deze vrijwilligers
die er ieder jaar opnieuw voor zorgen dat
we kunnen genieten van carnaval in Riemst.
Zij vormen de hoeksteen van het carnaval
en verdienen hiervoor een oprecht dank je
wel. Het mag duidelijk zijn dat carnaval leeft
in Riemst. Riemst is een echte carnavalgemeente en die titel dragen we met trots.

Marina Pauly

Voorzitter Carnavalesk Riemst
Schepen van cultuur gemeente Riemst

Boven de doopvont:
Confrérie van de Rodenbach
Op dinsdagavond 11 oktober werd in de schoot van het Stedelijk Rodenbach Carnavalcomité overgegaan tot de oprichting van de “Confrérie van de Rodenbach”.

Dit ter gelegenheid van de jubileumeditie: “33 jaar Rodenbach
Carnaval te Roeselare”. Deze Confrérie heeft tot doel om elk jaar
één of meerdere personen, die zich belangeloos met hart en ziel
inzetten voor het carnaval, in de schijnwerper te plaatsen. De
Confrérie zal plezier, vreugde en samenhorigheid hoog in het
vaandel dragen.
De eerste persoon die opgenomen wordt in de Confrérie is Dhr.
Rudi Ghequire, Site Manager van de brouwerij Rodenbach. Hij
mag voortaan de naam van “Rolder” in de Confrérie van de
Rodenbach dragen.
Ter verduidelijking, een “Rolder” is een levensgenieter.
Jan Parmentier - Stedelijk Rodenbach Carnaval Comité
Gazet van de Carnavalist - Nr 184
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Albrechtlaan 78 - Aalst

Florahallen Aalst

Zaterdag 7 januari 2017

Feest der Goedgemutsten

De Prinsencaemere Aalst organiseert ism FEN-Vlaanderen
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Marion Hoop Design

www.marionhoopdesign.nl
+31-(0)464527315
Foam Led-lampjes Veren Boa’s Foamhoeden
Voor Carnaval en Theater
Foniëlsweg 8 6151 EJ Munstergeleen
info@marionhoopdesign.nl
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advertenties “te huur” en “te koop”
Te koop - Te huur
prachtige prinsenwagens, met polysterfiguren en onderstel

Te koop - Te huur
Prachtige prinsenwagens

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

Te koop
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 koop
Jeugdprinsenpak in zeer goede staat. Slechts 1 seizoen gedragen.
Maat 140-152 (10-12 jaar). Prijs 200,00 euro.

Te koop
Einsteinhoofd met lichaam.
Nieuw gesneden voor carnaval 2016. 1ste plaats gehaald bij de
grote groepen in Lede. Prijs overeen te komen.

1649/011216
Contactadres : De Witters - Kanne
J.L. Epding - Statiestraat 19 - 3770 Kanne
GSM: 0494/61 93 07 - E-mail: willy.epding@telenet.be

0831/291116
Contactadres : Just Niet - Lede
Jens Vandecasteele - Stationsstraat 7 - 9340 Lede
GSM: 0478/36 66 61 - E-mail: jensvandecasteele@hotmail.com

Te koop
Allerlei kostuums te koop aangeboden. Vanaf de aankoop van 3
pakken 10% korting, vanaf 5 pakken 15% korting, vanaf 10 pakken 20% korting.
Kledij is ook te huur aan 5 euro per kostuum, mits betaling van 15
euro waarborg per pak.

1188/291116
Contactadres : Die Pelter Flügeltellers - Overpelt
Wendy Schuurmans - Juffrouwkensveld 44 - 3900 Overpelt
GSM: 0479/51 71 88 - E-mail: schuurmanswendy@hotmail.com

Contactadres : Corsogroep De Strandblomme - Blankenberge
Luc Cocquyt - Hanzestraat 52 - 8370 Blankenberge
GSM: 0475/29 45 80 - E-mail: luc@cocquytbouw.be
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1844/141116

Te koop
Pop ideaal voor carnavalwagen, volledig isomo, versterkt met ijzer
binnenin de pop. Hoofd, hoed, armen en benen kunnen afgenomen
worden. Kan heel compact vervoerd worden. Prijs overeen te komen, vanaf 150 euro.

Te huur of te koop
3 jaar oude polyesterwaen. Veel bekijks! Prima in de verf, super
veel details. Afmetingen: 3,5m breed, 14m lang, 4,40m hoog.
Enorm veel plaats voor snoep en geluidsinstallatie. Meer dan 30
staanplaatsen.
Koopprijs: 3500 euro
Verhuurprijs (enkel seizoensverhuur): 2400 euro

1669/181116
Contactadres : Sheif ad Maas - Maasmechelen
Didier Blitz - Grotestraat 180a - 3630 Maasmechelen
GSM: 0499/34 42 59 - E-mail: info@sadm.be

Te koop
Mooie carnavalwagen met thema duivels te koop. Veel ruimte op
de wagen, alsook een droge plaats voor DJ-materiaal en droge
stockageruimte.

Contactadres : De Kezelzekskes - Rotem
0901/131116
David Truijen - Lichtstraat 33 - 3650 Dilsen
GSM: 0479/87 00 32 - E-mail: david.truijen@telenet.be
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Te koop
2 geraamtes van reuzen op wieltjes te koop.

0771/301016
Contactadres : De Biersussen - Balen
Michel Verheyen - Musstraat 8 - 2490 Balen
GSM: 0494/13 11 99 - E-mail: michel@debiersussen.be

1671/271016
Contactadres : Das ‘t Er Over - Dendermonde
Yoni Meysman - Moerstraat 51 - 9200 Dendermonde
GSM: 0477/58 06 83 - E-mail: dasterover@hotmail.com

Te koop
Prachtige griekse helmen met kostuum te koop. Slechts één maar
gedragen. Helmen ook zonder kostuum te koop.

Te huur
Prachtige carnavalwagen met als thema Tower Bridge of London.
De wagen is 12 meter lang, 4,1 meter hoog en 3,15 meter breed.
De wagen is volledig opgebouwd uit hout en metaal. Onder de brug
kunnen 8 à 10 personen staan. Op de brug en in de toren is er ook
plaats om te staan.
Wagen is voorzien van een trekhaak voor een extra aanhangwagen.
Standplaats van de wagen is Dilsen-Stokkem.

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

0564/171016

Te huur
Carnavalwagen te huur.
Veel plaats voor personen, luidsprekers, muziek en speelgoed. De
wagen is volledig nieuw. Ideale prinsenwagen.

Te koop
Zelfrijdende wagen met als thema Albert Heijn. Er is ook nog een
2de zelfrijdend deel bij (zitmaaier) met aanhangwagen waarop
personen kunnen staan. Voor meer info of bezichtigingen van de
wagen altijd welkom.

Contactadres : De Sotten - Zottegem
Bart Peké - Engelstraat 47 - 9620 Zottegem
GSM: 0477/63 77 19 - E-mail: bart@desotten.be

0066/061016

Contactadres : De Maaskant - Opglabbeek
Jeroen Custers - Nieuwstadstraat 17 - 3960 Bree
E-mail: contact@kvdemaaskant.be

1296/111016

Te koop
1. Kledij voor volwassenen (enkel bovenstuk) 19 stuks - kledij voor
kinderen (enkel bovenstuk) 13 stuks, waarvan 7 met broek.
Prijs 50 euro per kostuum, doch bespreekbaar.
2. Mini-tractor van het merk Gutbrod met benzinemotor. Juist
volledig onderhoud gehad. Heeft 4 goede baanbanden en nieuwe
benzinepomp.

1722/280916
Contactadres : Der Es Leven Achter Tkomitee - Hamme
Bert Robberecht - Guillaumestraat 4 - 9220 Hamme
GSM: 0477/72 71 26 - E-mail: bert.robberecht@telenet.be
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Te koop
Wij verkopen een carnavalwagen thema markiezen voorzien voor
een lichtstoet. Bovenaan de wagen is voorzien dat er een prins of
nar kan staan. Ook beneden plaats voor personen, alsook ruimte
om snoep, strooigoed, geluidsinstallatie veilig binnen te plaatsen.
Hoogte 4 meter, breedte 3,40 meter, lente 11 meter.

Mooie polyester wagen uit 2 delen te koop. Het eerste deel is 12
meter lang, 4,30 meter breed en 4,10 meter hoog. Het tweede
deel is 4,10 meter lang en 2,20 meter breed.

Contactadres : Halfweg - Kaggevinne
1147/280916
Mario Reynders - Diestersteenweg 208 - 3293 Kaggevinne
GSM: 0477/50 57 24 - E-mail: sneyers.tamara@skynet.be

Contactadres : De Fluiters - Kermt
0091/260616
Willy Asnong - Kannaertstraat 71 - 3525 Stevoort
GSM: 0477/60 33 24 - E-mail: suzannevandebergen@hotmail.com

Te koop

Te koop

Te koop

Zeer mooie carnavalskleding thema duivel. Slechts 2 stoeten gedragen. In totaal 50 stuks. De maten variëren tussen 64, 58, 56 ,
52, 48, 164, 140 en 116.

Schommelpaardjes voor carnavalwagen. Moeten nog opgeknapt
worden. Lengte 3,5 meter en breedte 3 meter.

Contactadres : De Zweitjatte - Ophoven
Helga Sleven - Leustraat 32 - 3640 Kinrooi
E-mail: helga.sleven@telenet.be

1892/150916
Contactadres : ‘t Wetters Laweit - Wetteren
Arne De Vuyst - Massemenstraat 7 bus 11 - 9230 Wetteren
E-mail: arno.devuyst@hotmail.com

1681/240916

Prijs overeen te komen.

Te koop
Isomo poppen voor praalwagen te koop. Enkel Buzz Lightyear en
Cowboy Woody zijn verkrijgbaar.

Te huur of te koop
Piratenboot te huur voor 150 euro per dag.
Te koop voor 1300 euro.

Contactadres : De Pratchers - Eisden
0946/180916
Annelies Lieben - Lindenlaan 3 - 3630 Maasmechelen
GSM: 0473/37 10 12 - E-mail: annelies.lieben@telenet.be

1844/150916
Contactadres : Corsogroep De Strandblomme - Blankenberge
Luc Cocquyt - Hanzestraat 52 - 8370 Blankenberge
GSM: 0475/29 45 80 - E-mail: luc@cocquytbouw.be
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Te koop

Te koop
Wij verkopen 20 kostuums met pruiken en parapluutjes.
Prijs overeen te komen.

Verschillende types isomo poppen te koop.

Contactadres : De Tcha Tcha Tcha’s - Zottegem
1380/130916
Leo Geussens - Dorpsstraat 29 - 3660 Opglabbeek
GSM: 0478/23 99 50 - E-mail: leo.geussens@skynet.be

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

0564/090916

Te koop

Te koop

Zwart-gele kostuums: 20 herenslipjas en 14 dameskleed.

Zwart-gele kostuums: 20 herenslipjas en 14 dameskleed.

Contactadres : De Doorzakkers - Boorsem
0646/040916
Lili Colley - Schoorstraat 123 - 3631 Uikhoven
GSM: 0494/43 10 37 - E-mail: armand.patteet@telenet.be

0646/040916
Contactadres : De Doorzakkers - Boorsem
Lili Colley - Schoorstraat 123 - 3631 Uikhoven
GSM: 0494/43 10 37 - E-mail: armand.patteet@telenet.be

Te koop
1. Prachtige carnavalswagen thema Napoleon, bestaande uit 3
stuks:
1 beweegbaar groot paard, 1 grote Napoleon, 1 kar met 2 kleine
paarden en 2 kanonnen). Eventueel mogelijk tot bijkopen van 5
extra paarden + 2 kanonnen (zonder onderstel).
Prijs overeen te komen.

Te koop
11 foampruiken met als thema space / aliens.
Verschillende maten (2x51 / 2x52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 2x57 / 59)
Prijs overeen te komen.

2. 30 rugzakken en hoeden + ongeveer 20 geweren

1539/220816
Contactadres : De Klevevrienden - Ronse
Stuer Ronny - Stroperstraat 5 c - 9170 Sint-Gillis-Waas
E-mail: ronnystuer@telenet.be

Contactadres : De Starters - Denderleeuw
0632/120816
Valerie Couck - Hertstraat 60 - 9473 Welle
GSM: 0477/61 04 67 - E-mail: valerie.couck@skynet.be
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Te koop
1. 27 stokken met een droevig gezicht. De monden kunnen open
en dicht door een veersysteem. In de stokken is verlichting voorzien. De koppen zijn gemaakt uit polyester.

Te koop
Pop circusdirecteur te koop aangeboden.

2. 30 kostuums (broek, lange jas, kussen voor groter achterwerk,
onderhemd) en hoeden (met verlichting).

Contactadres : Vee Zin Te Dün - Tongeren
1687/020816
Danielle Carolus - Binnenveldstraat 14 - 3700 Tongeren
GSM: 0496/60 51 82 - E-mail: cvveezintedun@hotmail.com

Contactadres : De Schoitkitten - Aalst
1707/210616
Sam Nuelant - Parklaan 201 - 9300 Aalst
GSM: 0494/14 70 65 - E-mail: deschoitkitten@hotmail.com

Te koop

Te koop

Spaanse kostuums +/- 40 stuks: kinderen, mannen en vrouwen.
Prijs: 25 euro per kostuum.
Bij aankoop van het geheel: prijs overeen te komen.

1658/040616

Contactadres : De Snepkes oet Mèchele - Maasmechelen
Peter Thomassen - Guido Gezellelaan 10 - 3630 Maasmechelen
GSM: 0496/59 79 66 - E-mail: de.snepkes@telenet.be

Eén narrenpak voor jongen/meisje van 12 jaar. Eén narrenpak voor
jongen/meisje tot 10 jaar. Inclusief sjaal, muts en handschoenen.
(Komt van Salon Roger) Prijs overeen te komen.

Te koop
1. Een jeugdprinsencape (tot 12 jaar) en een jeugdprinsessencape
(tot 12 jaar). (Komt van Salon Roger) Prijs overeen te komen.
2. Eén steek met regenhoes voor jeugdprins. 3 prinsessenkroontjes. Witte handschoenen voor jeugdprinsenpaar. Prijs overeen te komen.

1653/040616
Contactadres : Den Dronken Hoek - Herk-de-Stad
Walter Meulemans - Hofstraat 15 - 3540 Herk-de-Stad
GSM: 0472/10 02 81 - E-mail: meulemans.walter@telenet.be
Te koop
Carnavalwagen van 8,5 m lang, 2,5 m breed en 3,9 m hoog.
Buitenzijde volledig met polyester afgewerkt. Te bezichtigen na
telefonische afspraak. Prijs overeen te komen.

3. Lange cape voor prinses en een korte cape voor prinses. Scepter
voor prinses in metaal. Prijs overeen te komen.

Contactadres : Den Dronken Hoek - Herk-de-Stad 1653/040616
Walter Meulemans - Hofstraat 15 - 3540 Herk-de-Stad
GSM: 0472/10 02 81 - E-mail: meulemans.walter@telenet.be

1693/040616
Contactadres : Oot Juddere - Herderen
Dirk Duchateau - Rechtstraat 15 - 3700 Tongeren
GSM: 0477/61 65 37 - E-mail: dirk.duchateau@hotmail.com
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Te koop
14 bijenhemden in maat 56. Ze zijn zo goed als nieuw. Enkel het
bovenstuk zonder vleugels, maar wel met staart.
Prijs: 5 euro per stuk.

Te koop
1. Kostuums: lange vest, hoed met pruik, broek en hemd. 20 stuks
beschikbaar en 2 kinderkostuums (enkel broek en lange vest).
2. Opbouw feestwagen kabouterbos: Plop, eekhoorn, kikker, pad,
uil, bloemen en slakkenhoofd.
3. Vier bekers met popcorn en vier bekers met cola. (60 cm hoog).
150 euro voor de acht stuks.

Contactadres : Orde van de Pietermannen - Leuven
Bjorn Van De Voorde - Naastveldstraat 106 - 9160 Lokeren
GSM: 0496/34 93 45 - E-mail: bjorn.vdv@hotmail.com

0002/020616

4. Figuren studio 100 (7 stuks) voor
180 euro.

Contactadres : Steek Zu Nou Nie - Lokeren
1329/020616
Bjorn Van De Voorde - Naastveldstraat 106 - 9160 Lokeren
GSM: 0496/34 93 45 - E-mail: bjorn.vdv@hotmail.com

Te koop
Thema kleermakers. 26 kostuums voor volwassenen en 4
kinderkostuums. Zeer leuke reacties mee ontvangen. Er zijn ook
nog onderdelen te koop om de wagen mee aan te kleden.

Te koop en te huur
Carnavalskledij van het thema trommelkorps.
35 volwassenkostuums, 10 kinderkostuums en enkele losse stukken van chauffeurs/begeleiders.
Kostuums bevatten verlichting in de hoeden & trommels
Ook de opbouw van de wagen is te koop/te huur Wagen bevat ook
kleurrijke led verlichting . Voor meer info zie e-mailadres.

1333/230516
Contactadres : Grimbiaca - Opgrimbie
Noel Gijsen - Hofstraat 1 - 3630 Maasmechelen
GSM: 0473/86 76 57 - E-mail: n.gijsen@outlook.com

Contactadres: De Moesenezen - Moerzeke
1429/040416
Nobels Mario - Smidsestraat 82 - 9200 Dendermonde
GSM: 0476/50 57 57 - E-mail: nobels_mario@hotmail.com

Te koop
Verschillende carnavalspoppen en carnavalwagens te koop aangeboden. Meer informatie en foto’s op aanvraag.

Te koop
Carnavalswagen, inclusief chassis, in zeer mooie staat. Volledig van
polyester en recent gerestaureerd.
Pluspunten aan de wagen; ruime opslag, groot vernieuwd bovendek, wagen kan 360° rond zijn eigen as draaien, volledig vernieuwde signalisatielichten, 6 strobo’s op de uitstekende delen voor
maximale veiligheid, kan zeer mooi verlicht worden bij lichtstoeten.
Link: http://www.hbvl.be/…/foto-toch-enkele-duizenden-toeschouwer.
Te bezichtigen te Heusden-Zolder op afspraak. Prijs is bespreekbaar.

Contactadres : De Spetsers - Zottegem
1394/030416
Jo Persoons - Ten Bosse 64 - 9620 Zottegem
GSM: 0472/42 08 02 - E-mail: jo.persoons@telenet.be

Contactadres: The Funclub - Heusden-Zolder
1315/270316
Bosmans Jeroen - Hemelrijk 85 - 3550 Heusden-Zolder
E-mail: slightsystems@hotmail.com - GSM: 0497/20 46 14
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Te koop
Boten die gebruikt werden op praalwagen. Ze zijn in goede staat.
Indien ze wat opgekuist worden zijn ze ook nog te gebruiken als
motorboot.
Twee stuks. Lengte: 4,00 m - Breedte:ongeveer 2,00 m

in de kijker

Te koop
Praalwagen thema “Bloemenverkopers”. 15 bloemenkarren waarvan 7 stuks om zelf mee te rijden. Ook nog 6 poppen te koop.
Voor meer info, zie contactgegevens onderaan.

1824/160316
Contactadres: Carnavalgroep d’Oede Krakers - Ramskapelle
Vandecasteele Kurt - Heistlaan 353 - 8301 Ramskapelle
GSM: 0498/29 17 78 E-mail: kurt.vandecasteele2@telenet.be

Contactadres: Goedemor - Lede
0695/150316
Yves Junius - Rammelstraat 40 - 9340 Lede
E-mail: yvesjunius@skynet.be - GSM: 0496/51 35 22

Te koop
Giraf + wagentje (type flintstones) + extra wagentje type flintstones te verkrijgen. - Neushoorn + moto + boom met schommel
- Afmeting onderstel ( 2.5m x 2.5m )

Te koop
Doe een goed bod !!!! 1 x vliegtuig - 1 x dj - 1 x locomotief + 2x
wagons - 5 x vierkant - 2 x sterren - 6 kleine troetelberen en 7
grote troetelberen.
Kostuum in regenboogkleuren: 18 volwassen en 2 kinderen

Contactadres: Geloeif Me Goed - Aalst
Roesl Joachim - Gooikenstraat 41 - 9300 Aalst
E-mail: joachim.roels@gmail.com

1131/100316

Te koop
Piratenboot. Afmetingen: lengte 10,00 m - breedte 2,40 m hoogte 4,00 m.
+/- 40 kostuums. Prijs overeen te komen.

1571/090316
Contactadres: De Barielgangers - Halle
Walravens David - Oct. Kerkhove D’Exaerdestr. 105 - Buizingen
GSM: 0478/07 91 54 - E-mail: david.walravens@hotmail.be

Te koop
Opbouw voor wagen met allerlei attributen ivm kapsalon.
Alles in hout gemaakt dus makkelijk te demonteren. Led-verlichting op de wagen, verschillende bewegende delen .
38 kostuum van oude vrouwen met haardrogers, tevens verlichting
in de haardrogers ook bijhorende attributen .
Mooie resultaten gehaald. Prijs overeen te komen

1742/030316
Contactadres: De Zuipschuiten - Sint-Laureins
Wildemeersch Alexander - Kleine Moerwege 19 9991 Adegem
GSM: 0477/54 46 19 - E-mail: dezuipschuitenstlaureins@hotmail.com

Contactadres: De Titti Twisters - Hamme
De Beulen tom - Slangstraat 66- 9220 Hamme
E-mail: titti.twisters@telenet.be

13
26

Gazet van de Carnavalist - Nr 184

1129/030316

advertenties “te huur” en “te koop”
Te koop
Thema De Maya’s: zelfrijdende wagen met krokodillen en ledverlichting. Opbouw tweede wagen: hoofd + handen + voet. Hoofd
skelet - 4 kleine hoofden skeletten - 2 totems - 1 altaar - 6 zonnen
- 4 drankenhoofden met pluimen. 25 volledige kostuums (hamd,
rok, been- en handwarmers, kragen, dassen) inclusief alle verlichting. 20 volledige hoeden inclusief verlichting. Ook reservepluimen
voor eventuele herstellingen.

Te koop
Volkswagen pic-up bus op een auto gebouwd in isomo.
Rond de auto een ijzeren kader ongeveer 35 meter ijzer er in dus
zeer sterk.
Volledig verlicht met led. Alles mogelijk om te dimmen en spots
draaien.
Rijdt zeer goed. Trekhaak vooraan en achteraan met eu-stekker
aanwezig achteraan voor remork.
Voor een uitgebreide uitleg zie website www.fenvlaanderen.be.
Doe een bod!

1623/010316

Contactadres : De Rare Mannen - Lokeren
1328/020316
Jorden De Grande - Windhaarstraat 8 - 9160 Lokeren
GSM: 0472/64 71 47 - E-mail: jorgen@degrande-debruyne.be

Contactadres: De Maloten - Lede
Nijs Pieter - Meirveld 22 - 9340 Lede
GSM: 0497/26 70 57 - E-mail: pieter.nijs@live.nl

Te koop
Carnavalswagen. 10,00 m lang - 2,45 m breed - 3,95 m hoog.
Ruime plaats voor geluid, generator en Dj! Ook afsluitbare stockage! Bruikbare bovenverdieping! +- 25personen
Eventueel met beweging te koop! Deze gaat 5,5meter hoog.
Nog te bezichtigen in Bree, Maaseik en Kotem stoet 2016
Info en prijzen stuur pb.

Te koop
23 volwassenen kostuums en 4 kinderkostuums met als thema
Freakshow/Circus. Water- en winddicht. Bijhorende hoeden ook
verkrijgbaar - Eventueel ook patroon verkrijgbaar

Contactadres: De Pleksmoele - Hamont
Vaesen Roy - Korte Ruiterstraat 2 - 3930 Hamont
1846/010316
GSM: 0494/94 11 79 - E-mail: vaesen.habets@telenet.be

1845/290216
Contactadres: ‘t Hams Laweit - Hamme
Willaert Wendy - Priester Edward Poppestraat 52 - Moerzeke
GSM: 0486/46 74 26 - E-mail: steenenpoort@live.be

Te koop
36 kostuums te koop waarvan 26 volwassenen + 1 extra bovenlijf
met hoed voor de chauffeur en 9 kinderen.
Er zit ook ledverlichting verwerkt in het kostuum.

Te koop
Zelfrijdende polyester carnavalswagen te koop. Afmetingen wagen: Lengte 8 meter, breed 3,60 meter, hoogte 4 of 6 meter (kop
snel kantelbaar). Wagen is een goed degelijk zelfrijzend onderstel
en inclusief motoren voor veel bewegende delen. 4 zitplaatsen
achter. 2 kerkorgels. Voldoende ruimte en verstoken delen voor
muziekinstallatie. Voldoende ruimte voor berging en stroomgroep.
2 kinderwagentjes, biechtstoelen en preekstoel. ±30 + ±20 nonnenkleding en priesterkleding.

Contactadres: Schief Rechtendeur - Hamme
0993/290216
Van den Broeck Sarah - Broekstraat 108 c - 9220 Hamme
E-mail: cv.schiefrechtendeur@gmail.com

Contactadres: Carnavalcomité Kermt-Tuilt-Spalbeek
Joachim Van der Meeren - Roverstraat 11 - 3511 Tuilt 1698/270216
E-mail: joachimvandermeeren@gmail.com
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advertenties “te huur” en “te koop”
actueel
Te koop
Feestelijke kostuums en hoeden.
Volwassenen: 13 kostuums + hoeden
Kinderen: 6 kostuums + hoeden
Totale prijs voor alle kostuums: 700 euro.

Te koop

te koop.
advertenties Carnavalswagen
“te huur”
enThema
“te“Saloon”.
koop”
Mits kleine aanpassingen kan je met deze wagen ook andere
thema’s uitbeelden.
Afmetingen: hoogte 4m - breedte 2m70 - lengte 12m.
Sterk chassis met dubbelas. Trekhaak.
Voor bezoek altijd even bellen of mailen.
Wagen is pas beschikbaar vanaf 29 maart 2016

0529/080414
Contactadres : Orde van ‘t Belgiekske - Gullegem 1352/240216
Bruno Verfaillie - Plaatsweg 4 - 8560 Gullegem
GSM: 0496/41 40 25 - E-mail: ordevanbelgiekske@skynet.be
Te koop
Carnavalswagen met als thema “Police”
Er is plaats voorzien bovenop de wagen om evt bij de jury op een
moto te gaan zitten.
Er zijn circa 25 kostuums bij (zie foto’s).
Voor alle duidelijkheid het is enkel de kever die verkocht wordt!
Prijs op aanvraag: info@cvdevoddeboalen.be

Te koop
20 kostuums met thema visser te koop. Inclusief hoeden.
Prijs overeen te komen.

Contactadres: De Voddeboalen - Sint-Gillis-Waas
1836/230216
Piselé Jeffrey - Stationsstraat 18 - 9170Sint-Gillis-Waas
GSM: 0468/12 78 22 - E-mail: info@cvdevoddeboalen.be

1831/210216
Contactadres : De Draujvers nkv - Ninove
Francesca Tempesta - Lindenbergstraat 27 - 9400 Ninove
GSM: 0476/31 96 37 - E-mail: fran_vmt@hotmail.com

Te koop

Te koop
Praalwagen te huur/te koop, bestaande uit:
- 3 identieke wagens met telkens 4 balkons er op. Op elke wagen
is er plaats voor 7 personen op de balkons en 2 onder. Dus in
totaal 9x3 plaatsen)
- 1 groot hart met trappen en bewegende cupido voor kinderen(+- 10)
De kostuums ook te huur.(+-20 volwassenen,+- 20 kinderen)
Voor meer foto’s en filmpjes: https://www.facebook.com/dkvdweis/ Voor meer info: info@dweis.be

Zelfrijdend hotel met draaiende motor met veel ledverlichting.
Waarvan:
- 1 verdieping kan in- en uitgeschoven worden door een mechanisme (niet inbegrepen)
- 6 beweegbare zonneluifels.
- 1 voortduwende vestiaire verlicht.
- 2 door personen gedragen grote valiezen verlicht.
- 1 voortduwende grappentafel waar een persoon onder zit dat
enkel het hoofd zichtbaar is.
- 3 voortduwende autootjes verlicht waar er iemand in kan.
- 20 tal dienborden met glazen
verlicht.
- 15 tal kleine valiezen die kunnen
gedragen worden door kinderen of
volwassenen.
- 35 tal bijpassende kledij piccolo’s
+ hoedje voor mannen en jongens,
serveerster kleedje met been
verwarmers en handschoenen voor
vrouwen en meisjes.
Contactadres: De Bon Vivants R.B.V. - Ronse
1758/210216
Tembuyse Cindy - Deurnestraat 48 - 9600 Ronse
GSM: 0494/26 08 78 - E-mail: cindytembuyse@hotmail.com
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Contactadres: Sabba - Scherpenheuvel
Vranken Nico - Jupiterlaan 3 - 3270 Scherpenheuvel
1679/240216
E-mail: nico.vranken@autostadsgroep.be

Contactadres: Dweis - Dendermonde
Moens Steven - Dijkstraat 3 - 9220 Hamme
E-mail: info@dweis.be
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1225/20216

advertenties “te huur” en “te koop”
Te koop
Mooie polyester wagen, goed onderhouden. Te bezichtigen na
afspraak. Prijs: 3900 euro.

Te koop
Carnavalswagen. Twee karretjes, auto en praalwagens
Kostuums. 20 stuks + hoeden met pruik + paraplu’s.
Vraagprijs: 2.000 euro (bespreekbaar)

1437/170216
Contactadres : De Schans - Kinrooi
Albert Royakkers - Tongerloseweg 6 - 3640 Kinrooi
GSM: 0495/57 30 52 - E-mail: albert.royakkers@telenet.be

Contactadres: Chiwawa - Baasrode
1771/130216
Conickx Katrien - Rosstraat 188 - 9200 Baasrode
GSM: 0494/91 60 80 - E-mail: coninckxkatrien@hotmail.com

Te koop
Carnavalwagen thema “Muziek”.
Bestaat uit twee delen. Beschikbaar vanaf 29 maart 2016.
Prijs overeen te komen.

Te koop
Prachtige praalwagens apart of volledig met kledij te koop.

1772/110216
Contactadres: Umdat ‘t Kin - Lanaken
Sondeijker Glenn - C. Verschaevestraat 27 - 3620 Lanaken
GSM: 0495/18 16 00 - E-mail: glenn_123@hotmail.com

Contactadres: De Sharky’s - Steendorp
1515/090216
Vermeulen Eddie - Kapelstraat 69 - 9140 Steendorp
GSM: 0475/56 29 77 - E-mail: eddy.vermeulen@telenet.be

AANDACHT ! ! !
Na 3 edities worden de zoekertjes niet
meer opgenomen in de gazet van de carnavalist. Wenst u de advertentie toch te behouden, dient u ons dit zelf te melden.
Indien het zoekertje vroeger mag verwijderd worden, willen we u
ook vragen om dit te melden.
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necrologie
Ingetogen willen wij even terugdenken aan diegenen die ons jammer genoeg kort geleden zijn ontvallen.

De Heer
Luc CLAEYS

gewezen stoet-organisator stad Gent
Geboren op 4 april 1961
Overleden op 1 juli 2016

De heer
Robert MAES

Oprichter, Erevoorzitter Karnaval Ledeberg
echtgenoot van mevrouw Lut Schepens
Geboren te Zulte op 14 mei 1940
Overleden te Lovendegem op 7 november 2016

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