
Buutte-Onderwijs Limburg sluit
academiejaar af met 8 studenten in de ton !
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Aaijd Preensetreffen
steunt het goede doel !

Gezellen van Taxandria
organiseren het 

Feest der Goedgemutsten



LANGSKOMEN LOONT ZICH!!  LANGSKOMEN LOONT ZICH!!

PARKEREN VOOR DE DEUR

                 Iedereen 
                     is gelukkig 
  met Karamelle Freddie ……

Katersfeld 2, 41379 · Brüggen-Bracht
Tel. +49 (0)2157/125619 
Fax +49 (0)2157/125620
info@karamelle-freddie.com 

OPENINGSTIJDEN BRACHT:
Maandag tot vrijdag  14.00 –18.00 Uhr 
Zaterdag   10.00 –14.00 Uhr 

AACHEN-HAAREN  Alt-Haarener-Straße 251, 52080 Aachen-Haaren 

LANAKEN (B) JOJOE BVBA  Europark 11, 3620 Lanaken 

Nu 
ook 
op   

 

www.karamelle-freddie.com n voor ons assortiment en fi lialen

         Carneval is een feest van iedereen 
         en voor iedereen ……

      Carnevalsstoeten/optochten 
     zijn voor iedereen ……

  Snoepgoed, dat gestrooid wordt, 
is voor iedereen ……

Karamelle Freddie BRÜGGEN-BRACHT

HET HELE JAAR 

GEOPEND
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Geachte leden,
Beste carnavalvrienden,

Op vele dorpspleinen en in vele zalen in 
Vlaanderen en ver daarbuiten, werd het 
carnavalseizoen 2017-2018 op 11 novem-
ber met veel luister op gang geschoten.

Steeds meer gemeente- en stadsbesturen 
openen op 11 november ook hun deuren 
voor de lokale carnavalisten om de start 
van het carnavalseizoen extra in de kijker 
te zetten. We stellen vast, en dat kunnen 
we als federatie alleen maar toejuichen, 
dat de lokale besturen het carnaval als 
volksfeest pur sang naar waarde weten 
te schatten en het belang van deze volks-
traditie erkennen. 

Alle signalen wijzen er alleen maar op 
dat we weer een prachtig en schitterend 
carnavalseizoen tegemoet gaan. De pe-
riode waarover het seizoen zich uitstrekt, 
is echter twee weken korter dan vorig 
jaar, wat wil zeggen dat het erg druk zal 
worden. De vele carnavalsactiviteiten 
zullen namelijk in een kortere periode 
georganiseerd worden, waardoor weer 
veel activiteiten dreigen samen te vallen.

Wat FEN-Vlaanderen betreft, verloopt 
het in ieder geval voortreffelijk. Het 
seizoen is nog maar anderhalve maand 
gevorderd en we hebben op dit ogenblik 
al 620 aangesloten verenigingen in de 
grote FEN-familie, waarvan maar liefst 
30 nieuwe leden die de weg naar onze 
federatie gevonden hebben. Het doet me 
dan ook bijzonder veel deugd dat de leden 

onze werking weten te appreciëren.

In dat verband wil ik ook begrip vragen voor 
onze bestuursleden. Door het oplopende 
ledenaantal en het kortere carnavalseizoen, 
is het nagenoeg onmogelijk om op alle eve-
nementen (sterk) vertegenwoordigd te zijn. 
We doen allemaal ons uiterste best, maar 
begrijp ook dat we niet het onmogelijke 
kunnen realiseren.

Ondertussen heeft FEN Vlaanderen ook al 
een aantal activiteiten achter de rug, waarop 
we graag even terugblikken.

Traditioneel is de laatste zondag van novem-
ber in onze agenda’s aangestipt voor BOL. Op 
zondag 26 november mochten we tijdens de 
23ste Try-Out van Buutte-Onderwijs Limburg 
acht afgestudeerde tonpraters aan het werk 
horen. Het maken van humor is geen lacher-
tje en daarom aan alle tonpraters nogmaals 
een welgemeende proficiat, samen met hun 
lectoren Roger Schepers, Hubert Maessen 
en secretaris Dimitry Collin. Het is natuurlijk 
jammer om vast te stellen dat de publieke 
belangstelling erg gering was. Er worden 
veel inspanningen geleverd om deze mooie 
carnavaltraditie in ere te houden en het zou 
een grote stimulans zijn, mochten er meer 
carnavalisten aanwezig zijn. Een uitgebreid 
verslag van de Try-Out vind je terug in deze 
uitgave. 

Op 10 december mochten we te gast zijn in 
“Hoeve Renwa” (Horpmaal - Heers) voor het 
jaarlijkse feestbanket van FEN-Vlaanderen. 
Voor het eerst in vier jaar trokken we op-
nieuw naar de provincie Limburg en niet 
zonder succes. Met 160 aanwezigen mogen 
we stellen dat het banket  een nieuwe adem 
gevonden heeft. Ter gelegenheid van dit 
banket mochten we naast een ruim aantal 
ereleden en eresenatoren, ook een aantal 
bevriende carnavalfederaties verwelkomen, 

Feest der Goedgemutsten                 20 
Zoekertjes                                   21 - 29
Necrologie                                          30
Beste Wensen                                    32

wat ons natuurlijk uitermate plezier doet. 
Daarnaast worden op het banket ook jaar-
lijks de verdienstelijke personen gehuldigd. 
Jef Langenaeken werd er opgenomen in 
de eresenaat en kreeg tevens de titel van 
erevoorzitter toebedeeld na zijn jarenlange 
staat van trouwe dienst bij onze federatie. Hij 
was één van de drijvende krachten die onze 
federatie gebracht heeft tot waar ze nu staat 
en we kunnen ook vandaag nog steeds op 
zijn steun en advies rekenen, waarvoor onze 
welgemeende dank en appreciatie. Ook zijn 
echtgenote, Jacqueline Vanheusden werd in 
de bloemetjes gezet voor de vele jaren dat ze 
noeste arbeid verricht heeft in opdracht van 
FEN-Vlaanderen. Jacqueline stond misschien 
vaak op de achtergrond, maar ze heeft heel 
veel avonden en uren meegewerkt aan de 
uitbouw van onze federatie. Jef en Jacqueline 
nogmaals hartelijk dank voor jullie tomeloze 
inzet voor onze mooie carnavalfederatie. In 
de volgende editie van onze gazet wordt over 
het banket verslag uitgebracht.

Ondertussen stevenen we recht op het 46ste 
Feest der Goedgemutsten af. Op 6 januari 
2018 zijn we voor dit evenement te gast in 
Limburg, meer bepaald in het Dommelhof 
te Neerpelt. De inrichtende vereniging, de 
Gezellen van Taxandria, heeft een lange en 
intense voorbereiding achter de rug en ho-
pelijk zal hun inzet dus ook rijkelijk beloond 
worden door het bezoek van vele carnava-
listen. We gaan er dan ook van uit dat we u 
allen daar mogen verwelkomen. 

Maar eerst staan de kerst- en eindejaarsfees-
ten nog voor de deur. Ik maak dan ook graag 
van deze gelegenheid gebruik om iedereen 
prettige feestdagen en een gelukkig en car-
navalesk 2018 toe te wensen.

Jean-Jos Lecoque

Voorzitter FEN Vlaanderen
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De deuren van het Ontmoetingscentrum 
werden om 13 uur geopend voor het pu-
bliek, dat onmiddellijk werd meegezogen 
in de carnavalsfeer door onze muziekkapel 
“De Lustige Blazers” uit Gruitrode. Net als 
de voorbije jaren stonden ze in voor de 
muzikale opluistering van deze carnavals-
namiddag.

Op de tonen van diezelfde blaaskapel werd 
de bühne ingenomen voor de openingsce-
remonie van deze 23ste Try-Out van Buutte-
Onderwijs Limburg. Provinciaal voorzitter  
(en tevens lector van BOL) Hubert Maessen 
gaf kort een inleiding, waarna voorzitter 
Jean-Jos Lecoque het woord nam. Het 
verdere verloop van de middag werd in 
goede banen geleid door Roger Schepers, 
animator, presentator en lector van BOL. 

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 sugges-
ties ontvangen.  Op de jurybank namen Leo 
Schepers, Willy Huybrechts, Gerard Colson, 
Raf Vliegen en Yvan Kellens plaats. 

Een vaste waarde tijdens de Try-Out is 
ondertussen de dansgroep van cv De 
Gaaplepels uit Molenbeersel, die steeds 
present tekenen om de openingsdans 
te verzorgen aan het begin van het pro-
gramma, waarvoor vanzelfsprekend onze 
welgemeende dank.

Na deze mooie dans, was het aan Hubert 
Gijsen uit Opgrimbie om de spits af te bijten 
en plaats te nemen in de praatton (al voor 
het derde jaar), wat vanzelfsprekend niet 
evident is. Gewapend als jager, met het 
geweer op de schouder en een ontzettend 
angstaanjagende hond trok hij zelfverzekerd 
richting het podium. Zijn vader wist al van 
bij de geboorte dat Hub een gejaagd man-
neke was, want hij kwam al na 7 maanden 
zwangerschap ter wereld.  Hij heeft zijn 
hele leven al geschoten: In het begin met 
een katapult, gemaakt van de bretellen van 
zijn opa, en later schoot hij scherp... op de 
meisjes, wat uiteindelijk geleid heeft tot 7 

kindjes. Nu geniet Hub van zijn pensioen 
en gaat hij echt jagen, vooraleer hij een 
achtste spruit weet te verwekken. Voor 
dat jagen heeft hij wel eerst een vergun-
ning moeten krijgen en examens moeten 
afleggen. Hub doet zijn hele relaas over 
wat hij allemaal meegemaakt heeft en nog 
dagelijks meemaakt als jager: van een  
vrijend koppeltje tot zijn slimme gejaagde 
straathond Loebas die hem bijna wist te ver-
raden, waardoor deze het moest bekopen 
met zijn leven.

Na deze eerste buut en een kort muzikaal 
intermezzo van de blaaskapel, was het de 
beurt aan Jos Martens uit Bree om voor 
het 5de jaar richting podium te trekken. 
Jos gaat nog naar school en moet altijd 
maar leren. Van in de kleuterklas wist hij 
al dat hij daar niet veel kon doen, want hij 

kon niet lezen of schrijven en mocht toch 
niets zeggen. De leerkrachten hebben aan 
hem een hele kluif gehad en achteraan in 
de klas kan je moeilijk alles horen, wat ook 
de meester moest beamen toen die Jos zijn 
plaats innam en Jos vroeg wie ‘s nachts bij 
zijn moeder geslapen had toen zijn vader 
nachtdienst had. Huiswerk was ook niet echt 
zijn specialiteit, maar dat was geen pro-
bleem, want je kan toch niet gestraft wor-
den voor iets wat je niet gedaan hebt. Het 
is blijkbaar geen evidentie altijd maar te 
moeten leren en tussen die leerkrachten 
en leerlingen te zitten, als je het verhaal 
van Jos aanhoort. Hoe meer Jos leert, hoe 
meer hij weet, maar hoe meer hij weet, 
hoe meer hij vergeet... Waarom leert hij 
dan eigenlijk nog?  

Als derde in de rij was Eddy Rochus uit 
Borgloon aan de beurt in zijn rol van “Toon 
Von Tirol”.  Met een stevige pint in de hand 
nam Eddy als Toon voor de achtste keer 
plaats op het podium. Duidelijk met een 
paar glaasjes teveel op, stak Toon van wal. 
Het begon ‘s morgens al goed, want zijn 
broek lag in bed en Toon hing over de stoel.  
Nadien moest hij al beginnen te jodelen, 
want bij het dichtritsen van zijn broek zat 
er wat tussen... . Zijn vrouwtje heeft een 
gastenverblijf met als specialiteit schweine-
poepefleisch en schnitzels zo groot als deur-
matten. Met Valentijn is ze al tevreden met 
een kaartje, het maakt niet uit of het Visa 
of Mastercard is.  Toon vertelt honderduit 
over alle werk dat hij moet verrichten, al is 
al snel duidelijk dat  bier drinken toch zijn 

Op zondag 26 november was het weer verzamelen geblazen in Ontmoetingscentrum Tentakel te Zonhoven voor de 23ste 
Try-Out van Buutte-Onderwijs Limbug. Van de tien studenten die zich bij aanvang van het academiejaar inschreven, heb-
ben er 8 de eindmeet gehaald. Humor maken is geen lachertje, en dat ondervinden onze studenten aan den lijve tijdens de 
wekelijkse lessen die de Try-Out voorafgaan.  De acht studenten namen plaats in de ton en gaven het beste van zichzelf 
tijdens een carnavaleske namiddagzitting, waarvoor BOL jaarlijks garant staat. Jammer genoeg was de publieke opkomst 
enigszins teleurstellend, maar wie aanwezig was, heeft zich dat vast en zeker niet beklaagd. We zullen alvast blijven vol-
harden om deze mooie carnavaltraditie in ere te houden!   

8 Tonpraters bestijgen de bühne tijdens 
de 23ste Try-Out te Zonhoven
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geliefkoosde bezigheid is, wat toch gezond 
moet zijn, want hop en gerst zijn planten, 
dus dat is zo ongeveer hetzelfde als een 
salade eten. Hij is er ook van overtuigd dat 
als je veel drinkt en zat bent, vast en zeker 
in de hemel komt. Ook voor een grote fles 
Jägermeister deinst Toon niet terug. 

Eddy wist de toeschouwers te ontdooien 
met zijn tonrede, waarna een muzikaal 
intermezzo van FEN-secretaris Jeroen voor 
de nodige ambiance zorgde. 

Vooraleer de pauze in te duiken waren 
we toe aan de vierde tonprater, Josiane 
Vanderheyden, lid van de Kezelzekskes uit 
Rotem, één van de carnavalverenigingen 

die jaarlijks in groten getale present tekent 
op de Try-Out. In haar rol van Kathy, het 
“lelijk jonk”, moest ze al snel vaststellen 
dat ook in de zaal nogal wat lelijke mensen 
aanwezig waren. Kathy is erg nieuwsgierig 
en spitsvondig. Ze stelt vast dat ze thuis arm 
zijn, want haar ouders slapen zonder kleren. 
Ze gingen op vakantie naar Bredene op de 
camping ‘in het blote poepje’, waar blijkbaar 
alleen maar arme mensen waren. Hoewel 
ze vaak zeggen ‘hoe lelijker, hoe slimmer’, 
kon Kathy daar niet van mee spreken, 
want in school moest ze blijven zitten. In 
talen was ze ook niet erg goed, wat voor 
de nodige liefdesperikelen zorgde. Hoe kon 
ze nu weten wat haar tutti frutti was... . 
Ze heeft echter toch een man gevonden: 
een echte dierenliefhebber die snurkt als 
een varken, lomp is als een kalf, blaft als 
een hond en zwemt als een vis in het geld. 
Echte schoonheid zit vanbinnen, daarvan 
wist Josiane ons tijdens haar eerste buut te 
overtuigen. Als eerste vrouw van het gezel-
schap wist ze bij haar debuut als tonprater 
vast en zeker haar mannetje te staan! Het 
was een schot in de roos.

Tijd voor pauze na de buut van Josiane. 
Even de benen strekken op de noten van 
de blaaskapel, een broodnodig plasje doen  
en een frisse pint ter hand nemen vooraleer 
opnieuw van start te gaan. 

Na de pauze nam een tweede dame plaats 
in de ton, al ging het dan wel om Erik 
Verheyen die in zijn rol van verlegen huis-

vrouwtje voor de 15de maal deelnam aan 
de Try-Out. Hij heeft in de wereld van de 
tonpraters al heel wat bewezen. Op elke 
chique avond moet een buitengewoon 
knappe, aantrekkelijke en verleidelijke 
vrouw aanwezig zijn. Dat verklaarde natu-
urlijk al snel haar aanwezigheid, al was ze 
nog knapper toen ze jong was. Toen had ze 
lange benen en stevige borsten, nu is dat 
net omgekeerd. Haar man leerde ze ken-
nen bij de oogarts, al was dat vooraleer ze 
haar nieuwe bril kreeg. Volgens haar vader 
was haar verloofde een ezel en ze moest 
hem zowaar gelijk geven, het enige wat hij 
kon was zeveren en muilen. Het was dus 
eerder een muilezel en dat is allesbehalve 
een dekhengst, al deed ze alle moeite van 
de wereld zodat hij toch maar over de brug 
zou komen. Koken is niet haar specialiteit, 
dus haar man vroeg om wat meer naar 
kookprogramma’s te kijken op tv. Daar 
geloofde ze echter niet in, want haar man 
keek al jaren porno en leerde ook niets bij.  

Vervolgens werd het podium vrijgemaakt 
voor de derde vrouw van de namiddag. Het 
was de jongste telg van BOL, de 19-jarige 
Kristof Clerinx uit Tongeren (voor de 5de 
keer in onze praatton) die in de huid van 
de jongedame Krikri Kristoffels kroop. Eerst 
trok Krikri verlegen en aarzelend richting het 
podium, maar eens op het podium volgde 
er een heuse striptease,... waarna Krikri als 
vamp zelfverzekerd plaatsnam in de ton als 
DJVT, De Jeugd Van Tegenwoordig. Krikri 

vond het jammer dat de schone mannen 
in de zaal hun vrouw hadden meegebracht. 
Met haar was de prijs overeen te komen, 
maar natuurlijk niet per kilogram. Bijten 
doet ze niet, dus we moesten geen schrik 
hebben. Zuigen daarentegen... vacuüm als 
het moet.  Krikri is de helft van een twee-
ling, al verschillen ze ongeveer 2 jaar. Voor 
haar ontmaagding was ze erg bang, want 
hoe moest ze nadien dan nog eten? Alco-
hol drinken dat kan ze, al maakt ze dan 
blijkbaar nogal wat mee. Aan de dames in 
de zaal gaf zo ook nog een tip. Krikri had 
namelijk een manier gevonden om pijnloos 
schaamhaar te verwijderen, want dat is toch 
levensnoodzakelijk.  Na de buut van Krikri 
werden de geïnteresseerde mannen uitge-
nodigd voor een signeersessie in loge 1...  .

In 2018 zijn er verkiezingen in het verschiet. 
De volgende tonprater, Patrick De Groof, 
kroop in de huid van een verkiezingskandi-
daat met “Ich kom auch op” en probeerde 
op een gewiekste manier - als een echte 
politicus - de aanwezige kiezers te winnen 
voor zijn  verkiezingsprogramma. Door een 
cafébaas ingelicht dat je als politicus geen 
diploma nodig hebt, is Patrick de Groof in 

de politiek gestapt. Hij genoot immers van 
huis uit een politieke opvoeding. ’s Middags 
werd er ten huize van, de S.P. op tafel gezet; 
‘Sop en Patatten.’ Als beginnend politicus 
maakte hij al vlug kennis met Merkel, Trump 
en andere wereldleiders. Maar hij zet geen 
‘poet in’ Rusland. Als advi’zeur’ koos hij BOL-
lesgever Roger Scheepers, want het is een 
publiek geheim dat niemand zo goed kan 
zeuren als hij. Zelf heeft hij meer vertrou-
wen in een wasmachine dan in de traditio-
nele partijen, want dat heeft tenminste een 
programma. In zijn verkiezingsprogramma 
beloofde hij iedereen de hemel op aarde, 
maar je moet er wel een schoonmoeder 
bijnemen. In zijn outfit voorzag Patrick 10 
paar zweetsokken, zo weet de oppositie 
dat ze niet met zijn voeten moeten spelen. 
Maar als blijkt dat zijn politieke carrière 
niet van de grond komt, is er toch nog een 
back-up plan: dan kan hij alsnog verkozen 
worden als prins carnaval. 

De laatste opmars van de blaaskapel was 
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voor Els Clerinx uit Widooie (Tongeren), die 
ook al voor de achtste keer op het podium 
van de Try-Out verscheen. Els “De Lekkere 
Kok” kwam gezwind richting podium en 
voorzag het aanwezige publiek alvast van 
een kleine versnapering. Van kindsbeen af  
kon ze al genieten van eten en drinken. 
Eerst liep ze stage bij een banketbakker, 
maar uiteindelijk werd ze kok van haar eigen 
zonder-sterren- restaurant “Très chic, chez 
moi”, dat ze overgenomen heeft wegens 
ziekte van de klanten. Ze staat zelf voor 
alles in en zorgt met haar Europses keuken 

voor culinaire orgasmes.  Eén van haar 
specialiteiten is chocomousse afgewerkt 
met cocosnoot, maar daarmee was voor 
de Try-Out wat misgelopen, waardoor het 
publiek de gekregen versnapering plots 
moeilijker wist af te slikken. Ze houdt ook 
van experimenteren, zoals van koken met 
wijn, al vergeet ze dan nadien wat ze aan 
het doen was in de keuken. Wanneer ze 
voor grote groepen moet koken en moet 
vermenigvuldigen, loopt het in de keuken 
ook al eens mis. Soms neemt ze ook wel 
tijd voor zichzelf en haar ventje Benny, 
bij een lekkere barbecue samen met haar 
schoonmoeder, of was het nu de barbe-
cuetang die eraan te pas kwam. 

Nadat Els de bühne had verlaten, nodigde    
Roger Schepers het bestuur van FEN-Vlaan-
deren, de juryleden en de tonpraters uit om 
zich naar het podium te begeven. Links en 
rechts werden er nog wat dankwoordjes 
uitgesproken en ook de diploma’s werden 
overhandigd aan de afgestudeerden van 
Buutte-Onderwijs Limburg. 

Na de diploma-uitreiking mochten Jos 
Martens en Kristof Clerinx, beiden vijf jaar 
actief in de buutte-school, uit handen van 
BOL-voorzitter Hubert Maessen ook nog de 
Tinnen Tonprater in ontvangst nemen voor 

hun verdienste bij BOL en het tonpraten.

Traditiegetrouw werd er afgesloten met het 
Limburgs Volkslied, instrumentaal gebracht 
door de muziekkapel en met de vocale 
ondersteuning van FEN-secretaris Jeroen 
Bellings. 
 
Samengevat mogen we stellen dat het een  
geslaagde 23ste editie was van de Try-Out 
was, hoewel de publieke belangstelling 
natuurlijk een tegenvaller van formaat was. 
Iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen, 
zowel voor als achter de schermen, verdient 
echter in ieder geval een dikke proficiat en 
een welgemeend woordje van dank. We 
zullen blijven inzetten op het voortzetten 
van deze mooie erfgoedtraditie.

We kijken alvast uit naar de editie van 
volgend jaar!

De redactie
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Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz liet 
echter weten dat er in 2018 en 2019 een 
overgangsperiode voorzien is in afwachting 
dat het nieuwe bovenlokale cultuurdecreet 
is uitgetekend. Tijdens deze overgangs-
periode blijven de verenigingen die van de 
provincie een werkingssubsidie ontvingen, 
een subsidie ontvangen. Dit wil zeggen dat 
de koepelvereniging in 2018 en 2019 ze-
ker de traditionele promotiecampagne kan 
blijven voeren voor alle carnavalstoeten in 
Vlaams-Brabant.

Dit jaar werd de jaaraffiche niet tijdens een 
officiële persvoorstelling voorgesteld. Wel 
werd er in Dilbeek een algemene vergade-
ring gehouden met alle 15 carnavalssteden 
waar de affiche verdeeld zal worden. De 

werkgroep die in mei werd samengesteld 
om de vernieuwde werking vorm te 
geven, gaf toelichting bij de statuten 
die de koepelvereniging moet omvor-
men tot een vzw. In mei 2018 zal dan 
de eigenlijke structuurwijziging een feit 
zijn. Hopelijk mag dit een nieuwe start 
zijn van een lange samenwerking tussen 
alle Vlaams-Brabantse carnavalssteden.

Ook dit jaar is het weer een prachtige 
jaaraffiche geworden. De affiche en de 
flyers zijn ondermeer te verkrijgen op 
de provinciale vergadering van FEN-
Vlaanderen afdeling Vlaams-Brabant in 
januari. Geef hiervoor liefst een seintje 
aan de provinciale secretaris Ludo Van-
gerven.

Goed nieuws voor de koepelvereniging “Carnaval in Vlaams Brabant” die sinds 2003 alle Vlaams-Brabantse carnaval-
stoeten promoot met een jaaraffiche, flyer en portaalsite. Door de overhe-
veling van de persoonsgebonden aangelegenheden van de provincie naar de 
Vlaamse Gemeenschap, kon de provincie Vlaams-Brabant de culturele koe-
pelverenigingen niet meer subsidiëren vanaf 2018. 

Koepelvereniging “Carnaval in Vlaams-
Brabant” blijft carnavalstoeten promoten !

Terugblik op 33 jaar carnaval te Roeselare

Zoals ik reeds in een vorige editie vermeld-
de, werd ter gelegenheid van dit jubileum 
in de schoot van het Stedelijk Rodenbach 
Carnavalcomité overgegaan tot de  oprich-
ting van de “Confrérie van de Rodenbach”,
met als doel elk jaar één of meerdere 
personen, die zich belangeloos met hart 
en ziel inzetten voor het carnaval, in de 
schijnwerpers te plaatsen. De Confrérie 
draagt plezier, vreugde en samenhorigheid 
hoog in het vaandel.

In de aanloop naar het carnavalweekend 
werd voor de eerste maal in de annalen 
van het Roeselaarse carnavalgebeuren 
overgegaan tot de aanstelling van een 
“Stadsnar”. Deze eer viel te beurt aan 
Birgen Olivier die zijn taak met fierheid en 
waardigheid zal uitvoeren en voortaan in 
binnen- en buitenland als ambassadeur het 
Roeselaarse carnaval zal promoten.

Het eigenlijke carnavalweekend startte 
op vrijdag met de verkiezing van onze 

Stadsprins “Alexander XXXIII”  in de voor 
deze gelegenheid opgetrokken megatent, 
dewelke overvol zat. Na een spannende 
strijd werd Arjan Parmentier tot Stadsprins 
verkozen waarop hij na de aankleding en 
proclamatie, prompt zijn vriendin ten hu-
welijk vroeg, dat op 14 november 2017 ook 
voltrokken werd.

Op zaterdag werd voor 
het eerst een vrouwe-
lijke Regenboogprins 
van België verkozen, 
namelijk Tamara De 
Waele uit Assenede.
We kijken er nu al naar 
uit wie op 3 maart 
2018 haar opvolger 
wordt. Kandidaturen 
worden nog aanvaard 
tot 31 december 2017.

Dit jubileumjaar was er 
eentje om te koesteren 

Nu ons onvergetelijke jubileumjaar op z’n einde loopt, wil ik als ondervoorzitter van het Stedelijk Rodenbach Carnaval-
comité toch even terugblikken op de heuglijke momenten die ons te beurt vielen.

en nooit meer te vergeten. Het carnavalge-
beuren te Roeselare werd naar een hoog-
tepunt gevoerd zoals we nog nooit hadden 
meegemaakt.

Parmentier Jan
Ondervoorzitter Stedelijk Rodenbach Carnavalcomité

www.rodenbachcarnavalroeselare.be

in de kijker
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gluren bij de buren

Las Fallas is een traditioneel feest ter ere van Sint-Jozef dat ieder jaar in de stad Valencia (Spanje) wordt ge-
houden. De term Fallas verwijst naar zowel het feest alsook naar de beelden (van hout en piepschuim) die speciaal 
voor het feest worden gemaakt.

Valencia Fallas

Las Fallas begint officieel de laatste 
zondag van februari met een openings-
feest ‘La Crida’ bij de karakteristieke Tor-
res de Serrano en eindigt op 19 maart 
met ‘La Crema’, het verbranden van de 
voor het feest vervaardigde beelden. 
Elke wijk van de stad heeft een fallas-
vereniging, Casal Faller (of een comissió 
fallera), die het hele jaar fondsen werft 
om het feest en de productie van de 
beelden te kunnen bekostigen.

Eind 2016 is het festival tot werelderf-
goed verklaard en sindsdien staat het 
op de representatieve lijst van het im-
materieel cultureel erfgoed van de mens-
heid van UNESCO.

Fallas en ninots

Elke falla bestaat uit een basisstructuur 
en een aantal ‘ninots’ (poppen). De fal-
las worden op 15 maart door de leden 
van de fallas-verenigingen opgebouwd. 
Er zijn twee verschillende types fal-
las. De ‘Fallas Infantiles’ en de ‘Fallas’. 
Eerstgenoemde kinderfallas zijn kleinere 
beelden, met hoogtes tot circa 1,8 meter. 
De gewone fallas zijn juist enorm, som-
mige zelfs tot 30 meter hoog. In 2015 
werden in totaal 385 fallas opgezet ter 

waarde van 6,8 miljoen euro. De Falla's 
worden bijna altijd afgemaakt met een 
aantal (soms tientallen) ninots. Deze ni-
nots stellen personages voor. Ieder jaar 
is er in de dagen net voor de hoogte-
punten van het festival een tentoonstel-
ling, waarbij een aantal vooraf verkozen 
ninots te zien zijn. Eén van deze ninots 
wordt door het publiek gekozen als win-
naar en zal tijdens de verbranding van 
alle falla's worden gespaard voor het 
vuur. Deze ninot gaat naar het fallas mu-
seum waar sinds 1934 van ieder jaar een 
ninot te zien is. De rest van de ninots uit 
de tentoonstelling word teruggebracht 
naar de falla's waar ze bij horen en zul-
len worden verbrand.

Gebeurtenissen tijdens Las Fallas

La Mascletà: Vanaf 1 maart tot en met 19 
maart wordt elke dag om 14 uur bij het 
stadhuis (Plaza Ayun - tamiento) de zo-
genaamde mascleta's aangestoken. Dit is 
heftig knalvuurwerk dat in verschillende 
ritmes en variërende volumes ontploft.

De laatste zondag van februari: La Crida. 
De officiële opening van Las Fallas bij 
Torres de Serranos met vuurwerk en een 
lichtshow. De fallera mayor nodigt ieder-
een uit om naar Valencia te komen om 
Las Fallas mee te 
maken.

15 maart: La 
Planta. In de 
nacht van 15 op 
16 maart moeten 
alle fallas volle-
dig geplaatst 
en gereed zijn. 
In de vroege 
ochtend van 16 
maart worden 
de kunstwerken 
beoordeeld door 
een jury en zul-
len er prijzen 
in verschillende 

categorieën worden gegeven.

17 en 18 maart: L'Ofrena de flors.  
Bloemenoffers aan de Virgen de los 
Desamparados (de Heilige Maagd van de 
hulpbehoevenden). Meer dan 100.000 
leden van de verschillende fallas-vereni-
gingen lopen in traditionele klederdracht 
in een parade door de straten van Valen-
cia. De meisjes en dames dragen elk een 
bosje rode, roze of witte anjers. De bloe-
men worden op het Plaza de la Virgen 
(Plein van de Maagd) aangeboden aan 
de Virgen de los Desamparados. Op het 
plein staat een gigantisch houten raam-
werk opgesteld met daarop het hoofd 
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van Maria. De bosjes bloemen 
worden overhandigd aan een 
groep vrouwen en mannen 
die de bloemen vervolgens 
aan het raamwerk bevestigen. 
Binnen 2 dagen verandert het 
kale houten lijf van Maria in 
een prachtige bloemenman-
tel.

18 maart : Nit del Foc, de 
nacht van het vuur. Vanaf 15 
tot en met 18 maart worden 
vuurwerkshows gegeven, die 
iedere nacht een beetje spec-
taculairder worden. Op 18 
maart tijdens de 'Nit del Foc' 
vindt de grootste vuurwerk-
show plaats.

19 maart : Cabalgata del 
fuego, een vuuroptocht van 
Calle Colón tot Porta de la Mar. Hiermee 
brengt men symbolisch het vuur de stad 
in om later in de avond de Falla's mee in 
brand te steken. 

19 maart: Cremá, de verbranding van de 
fallas. Vanaf 22:00 beginnen de Cremá's 
van de Fallas Infantiles, gevolgd door 
de gewone. Dit gaat door tot diep in de 
nacht.

La Fallera Mayor

De Fallera Mayor (de konin-
gin van de Fallas) wordt door 
elke fallavereniging voor een 
jaar gekozen. Zij is de belang-
rijkste vertegenwoordigster 
van de vereniging. Onder alle 
falleras mayores wordt door 
een jury de Fallera Mayor de 
Valencia gekozen. Zij is de 
ambassadrice van het fallas-
feest voor de hele stad Valen-
cia, een uiterst prestigieuze 
en eervolle functie. La Fallera 
Mayor is bij alle officiële ac-
tiviteiten tijdens Las Fallas 
aanwezig. Evenzo wordt er 
ook een Fallera Mayor Infan-
til de Valencia gekozen - de 
Kinderkoningin.

Louis Ackou

Eresenator, columnist
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Costa Blanca
Na een maand was het is weer voorbij: die prachtige, zonnige, warme, dorstige oktoberse herfst in het Spaanse Costa 
Blanca. Een prachtig appartementje op vijftig meter van het fijne zandstrand met een azuurblauwe hemel en een immer 
lachend zonnetje waar de Middellandse Zee je uitnodigt voor een duik in het lauwe gezouten water, zo blauw als in het 
liedje van Will Tura. 

Wat moet een gepensioneerde kleine zelf-
standige nog meer hebben na 45 jaar hard 
werken en zien dat je al de belastingen en 
taxen voor vadertje staat op tijd kon betalen. 
De reis verliep zeer goed. De blauwe vogel 
van Tui kliefde door de lucht. De piloot was 
nuchter en uitgeslapen. Alle stewardessen 
waren piekfijn uitgedost met een sjaaltje 
rond hun nek en niet één die vergeten was 
een verse onderbroek aan te trekken.

Natuurlijk mis ik op verschillende dinsdagen, 
woensdagen en andere dagen de voet-
balwijdstrijden van onze keistampers uit 
Anderlecht en Brugge en niet te vergeten 
die Gentse stroopkes en ook de altijd te-
rugkomende programma’s als “De Slimste 
Mens”, de “Canvascrack”, de zondagsmis 
op de italiaanse zender RAI-VATICANO, alle 
benefietvoorstellingen ten bate van arme 
kindjes en ook rijke kindjes (maar dan met 
een waterhoofdje), boeren uit Zuid-Amerika 
die hun koffiebonen niet meer kwijt geraken 
aan de koffiebranderij van Colruyt in Halle, 
organisaties die voor de pro-hoofddoeken 
opkomen van aangespoelde vluchtelingen in 
Italië, dierenorganisaties tegen het slachten 
van ongehoorzame gecastreerde stieren, 
zeugen met teveel zuigmemmen onder 
hun buik, kalveren met het syndroom van 
Down en kiekens die te dom zijn om gras te 
pikken, vzw’s die opkomen voor de rechten 
van holebi’s, vrouwen met een moustache 
en een pisselaar tussen hun benen en dan 
mannen die zich graag ten toon smijten op 

straat in een soutien-gorge maat XXXL en 
met zwarte netkousen rond hun gespierde 
achterkuiten. Al deze rare schepsels op 
aarde wil ik in mijn functie als columnist 
van de Gazet van de Carnavalist een hart 
onder de riem steken en zo ervoor zorgen 
dat er minder gediscrimineerd wordt in 
onze moeilijke, keiharde en onbaatzuchtige 
samenleving. Want vergeet niet: als een 
beeldmooie, slanke en uitdagende vrouw 
graag een pisselaar heeft, dan heeft ze er 
het recht toe. Tussen mannen gezegd: er 
is nu toch niets leukers dan rechtstaand 
tegen een boom pissen, ook al heb je een 
stevig koppel welgevormde borsten, twee 
uitdagende tieten en een multigekleurde 
tattoo van een zinkend cruiseschip op je rug.

Aan de Costa Blanca is het een mengelmoes 
van toeristen. De Engelse en Ierse mannen 
zijn er in de meerderheid. Is het door de 
Brexit dat die dertigers of veertigers rond-
lopen met een huid volgeschilderd met alle 
soorten tattoos, waarvan de kleuren zijn ver-
gevaagd door de tijd, met een naakt boven-
lijf als het manneke van de Michelinbanden 
met daaronder een gestreepte short als een 
afgeknipte pyjama tot aan hun hielen, met 
gescheurde plastieken slippers en op hun 
kop een rosse pruik die in geen jaar de kap-
per heeft gezien. Zo kwam ik op een avond 
zulk specimen tegen op de grote Avenida 
del Mediterranea al liggend in zijn braaksel 
op de marmeren stoep. Ik vroeg hem of 
ik hem naar zijn hotel kon terug brengen, 
maar hij was daar niet tevreden mee en in 
een onverstaanbaar engels, welsh of schots 
dialect zei hij: “Breng mij een emmer bier”. 
Toen zei ik tegen hem: “Je zuipt nu al bier 
genoeg, stinkende rosten, zou je niet beter 
een leuk vrouwtje zoeken in plaats van je 
hier lazarus te drinken, want als je zo voort 
doet, zal je voor je vijftigste creperen van 
de alcohol en de tabak.” Maar goed, ik ben 
nu toch blij dat ik een goede drukker ben 
geworden.

Het compleet uit de hand gelopen conflict 
tussen de Catalaanse en Spaanse regering 
heeft de bevolking verscheurd. Al hadden 
vele inwoners geen zin om openlijk partij te 
kiezen en wilden ze gewoon goed samen-
wonen. Maar het uitroepen van een refer-

endum over de onafhankelijkheid door de 
regering van Catalonië en de reactie daarop 
van de Spaanse regering, heeft ervoor 
gezorgd dat vele families, vrienden en ken-
nissen tegen elkaar opgezet zijn. Iedereen 
wordt militant, families worden verdeeld, 
buren staan tegenover elkaar. Waar de 
balkonnetjes jaren vol Catalaanse vlaggen 
hingen, zie je er nu ook heel veel Spaanse 
hangen. Ik heb enorm veel sympathie voor 
de Catalanen en hun geschiedenis. Ze zijn 
onder Franco vernederd en vervolgd ge-
weest. De manier waarop Madrid het refe-
rendum heeft aangepakt en politiekers in 
de cel heeft gegooid, heeft enkel olie op het 
vuur gegoten. Maar ik snap ook de mensen 
die zeggen: “Waarom moeten we ons af-
scheiden, wat is er mis met samenwerken?” 
De situatie is uitzichtloos. Het enige wat de 
zaak kan oplossen, is een dialoog tussen 
beide partijen en Europa. Daar hebben alle 
burgers recht op!

Maar, vergeten wij niet dat binnenkort het 
carnaval in het verschiet ligt, de hoogdag 
van de carnavalsfeesten in onze heimat. 
Daarom wens ik jullie een fantastische, 
geestige en opgewekte carnaval toe en 
groet ik jullie allen met een drievoudig: 
Alaaf, alaaf, alaaf.

Louis Ackou
Eresenator, columnist
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Sinte-Annalaan 53a
9300 Aalst

053/78 77 66 
info@storcktrofeeen.be 

storck@telenet.be

Gespecialiseerd
in carnavalsartikelen

mantels - steken - kroontjes
scepters - breuken - medailles

schouderlappen
linten - borduurwerk

alle bedrukkingen

Pins en plaketten 
in verschillende vormen,

maten en prijzen

“Mijn gegevens”
Zorg ervoor dat uw contactgegevens steeds 

up-to-date zijn!
U kan deze gegevens steeds

raadplegen door in te loggen op de website 
www.fenvlaanderen.be

In de rubriek “Leden” kan u kiezen voor 
“Mijn gegevens”. 

Mocht er foutieve informatie vermeld staan, 
gelieve dan de wijzigingen door te geven 

via de webapplicatie. Kies onder de rubriek 
“Leden” voor “Adreswijziging”. 

Paswoord vergeten?
Dan kiest u onder de rubriek “Leden” voor 

“Paswoord aanvragen”.
Als dit gebeurt met het e-mailadres waar-

mee al een wachtwoord aangevraagd werd, 
gebeurt de goedkeuring automatisch.

Wenst u een ander e-mailadres te gebruiken, 
gelieve dit dan eerst kenbaar te maken aan 

het secretariaat!
(bellingsjeroen@hotmail.com)
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De Gezellen van Taxandria organiseren
het Feest der Goedgemutsten 2018 

De Gezellen van Taxandria is een vrolijke 
bende gepassioneerde carnavalisten uit 
Neerpelt en omstreken. De oudere lezers 
onder ons (her)kennen natuurlijk de Ro-
meinse benaming voor de Kempen; “Toxan-
drië”. Gelukkig zijn we zelf (nog) niet zo oud, 
maar toch draaien de Gezellen van Taxandria 
al 36 jaar mee in het carnavalsgebeuren in 
en rond Neerpelt. 

De Gezellen van Taxandria zijn ontstaan als 
vriendengroep in 1982. Het kriebelde om 
zelf eens mee te doen aan het carnaval in 
Neerpelt. Met 15 leden waren we toen. In 
2017 is dat aantal bijna verviervoudigd, wat 
aantoont dat de vriendschap en de liefde 
voor het carnaval binnen de vereniging nog 
steeds in grote mate aanwezig zijn. 

Het Feest der Goedgemutsten, het ledenfeest van onze carnavalfederatie, dat jaarlijks op de eerste zaterdag van het 
nieuwe jaar georganiseerd wordt, mag met recht en rede bestempeld worden als het grootste indoor carnavalevenement 
in Vlaanderen. Zoals iedereen weet, wordt de praktische organisatie toegewezen aan een vereniging uit de provincie waar 
het feest zal plaatsvinden. In 2018 trekken we voor het eerst in de geschiedenis van het Feest der Goedgemutsten naar het 
Limburgse Neerpelt, waar de Gezellen van Taxandria de nodige inspanningen leveren om er een topeditie van te maken.

Na de 40ste editie van de carnavalstoet te 
Neerpelt in het jaar 1991 hingen de toen-
malige organisatie “De Kwakvorsen” het 
kostuum aan de haak en werd het eventjes 
stil rond het Neerpeltse carnavalsgebeuren. 

In 1993 namen de Gezellen van Taxandria 
het kindercarnaval over van De Raadsheren, 
waarmee het carnavalsvlammetje is blijven 
branden! Jaarlijks was het kindercarnaval 
een groot succes met een honderdtal 
kinderen die samen speelden en carnaval 
vierden met behulp van animatie, clowns, 
muziek, … .

In 1996 hadden de Gezellen van Taxandria 
groot nieuws; Neerpelt zou vanaf dan weer 
een carnavalstoet hebben. Neen niet zomaar 
een stoet, een heuse lichtstoet! De eerste 
editie kon rekenen op 30 deelnemende groe-
pen en vele nieuwsgierige toeschouwers 
die tevreden en sterk onder de indruk naar 
huis gingen. In 2017 reed de lichtstoet voor 
de 22ste keer (2x11!) uit met ongeveer 50 
deelnemende groepen. 

Na jarenlang een carnavalszitting te hebben 
georganiseerd, was er de goesting om het 
eens helemaal anders aan te pakken. De im-
mer bloedstollende prinsenaanstelling werd 
verplaatst naar het Frühshoppen, dat altijd 
plaatsvindt op de eerste zondag volgend 
op 11 november en de carnavalzitting werd 
omgetoverd met de nodige artiesten tot een 
heuse “Nacht Van De Ambiance”! 

Dat de Gezellen van Taxandria bezige bijen 
zijn, mag duidelijk zijn. Dat ze van ophouden 
niets willen horen ook! De afgelopen jaren is 
zowel de groep als het bestuur aan het ver-
jongen geslagen. Dit resulteert onder andere 
in een snelle en efficiënte organisatie van het 
aankomende Feest der Goedgemutsten waar 
alle Gezellen reikhalzend naar uitkijken. 

Via deze weg willen wij, de Gezellen van 
Taxandria, de gemeente Neerpelt hartelijk 

danken voor de ondersteuning op alle mo-
gelijke vlakken. Deze ondersteuning zorgt 
ervoor dat we carnaval in Neerpelt jaar 
na jaar in stand kunnen houden en mooie 
zittingen kunnen organiseren en natuurlijk 
als afsluiter elk jaar een prachtige lichtstoet 
mogen presenteren aan de inwoners van 
Neerpelt en al de andere bezoekers uit 
(Noord-)Limburg! 

Ook een pluim voor alle Neerpeltse car-
navalsgroepen die elk jaar hun uiterste best 
doen om met een mooie wagen en kostuum 
voor de dag te komen. Doe zo voort! 

Rest ons nog iedereen zalige kerstdagen 
toe te wensen en een prachtig oudjaar! 
We ontmoeten elkaar weer op 6 januari in 
sporthal Het Dommelhof! Dat wordt weer 
lachen, dat wordt een dolle boel … 

De Gezellen van Taxandria
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Na een jaar van voorbereiding werd beslo-
ten om op 21 oktober 2017 een Internatio-
naal Aaijd Preensetreffen te organiseren in 
Smeermaas.  De bedoeling van dit evene-
ment was in eerste instantie om zoveel 
mogelijk gewezen prinsen, prinsessen, 
jeugdprinsen en jeugdprinsesssen, vorsten, 
keizers, narren, ... samen te krijgen in hun 
kostuums.
Door het goede verloop van de voorverkoop 
werd er besloten een gedeelte van de op-
brengst te schenken aan een goed doel, 
zijnde “Moeder met een missie”. Deze or-
ganisatie zet zich in om kinderen met een 
beperking op een betaalbare manier een 
aangename vakantie door te laten brengen 
in een mooie omgeving in een voor hun 
aangepaste accommodatie.
Om 19u11 gingen de deuren van het ont-
moetingscentrum in Smeermaas open en er 
stonden al verschillende hoogheden aan de 
deur om binnen te mogen. Bij binnenkomst 
kreeg iedereen een mooie pin opgespeld, 
dat het begin is van een hele reeks en kan 
beschouwd worden als een collectorsitem.
Om 20u11 werd dan het startschot gegeven 
van wat beloofde een geweldige avond te 
worden (hetgeen later ook zo bleek te zijn). 
Na de voorstelling van de Aaijd Preense 
2015 werd de avond muzikaal omlijst door 
Frans Theunisz, The Claessens, Sjut ien en 
Zoep oet, Saskia Theunisz, Jérome Gelissen, 
Die Pauwer Baum en Juulke en dit alles in 
samenwerking met DJ Glenn.

Om 23:11 uur was er dan het officiële 
gedeelte met huldigingen en het moment 
suprême, namelijk de trotse overhandiging 
van een cheque ter waarde van 1111,11 
euro aan “Moeder met een missie”.
Er werd verder gezongen, gesprongen en 
gedanst tot in de vroege uurtjes en bij het 
liedje “1 keer prins te zeen” stond de bühne 
afgeladen vol met hoogheden van alle leef-
tijden. Om 04u00 werden de deuren ge-
sloten en begonnen de opruimingswerken.
Met enige trots en fierheid kunnen we zeg-
gen dat deze eerste editie volledig geslaagd 

Na het carnavalsseizoen 2015-2016 en het afsluiten van hun wekelijkse “kermes” besloten de aftredende prinsen John-
ny I van Lanaken, Servé I van Smeermaas, Bjorn I van Veldwezelt, Danny I met hofdame Martien uit Rekem en Prinses 
Hanny I met hofdame Jeannine uit Gellik om de opgebouwde vriendschap en de “kermes” in ere te houden. De koppen 
werden bij elkaar gestoken en de vereniging Aaijd Preense 2015 werd opgericht.

Internationaal Aaijd Preensetreffen 2017

was en werd er besloten een 2e editie te 
organiseren op zaterdag 27 oktober 2018. 
En zoals we van velen te horen kregen, 
hadden de afwezigen ongelijk.
Wij wensen jullie een schitterend seizoen 
2017-2018 met heel veel lol en plezier en 
hopen jullie te mogen begroeten op 27 
oktober 2018 in het Ontmoetingscentrum 
te Smeermaas.

Met carnavaleske groet,

Het team van Aaijd Preense 2015

in de kijker
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In 2003 werd er, weliswaar zonder naam, 
een carnavalgroep opgericht om deel te 
nemen aan de carnavalstoet te Borgloon. 
Deze groep was bedoeld als begeleidende 
groep ouders van de kinderen die lid waren 
van de toenmalige dansmarietjes van de 
Ridders van de Ceuleman. 
Dit viel zo goed mee, dat in 2004 beslist 
werd om het initiatief verder te zetten 
en aan meerdere carnavalstoeten deel te 
nemen. De naam CV De Bloktutters werd 
boven de doopvont gehouden en er werd 
deelgenomen aan een drietal carnaval-
stoeten. 
Het ledenaantal groeide gestaag en in 2007, 
het jaar waarin Borgloon de Monumenten-
strijd won met de Stoomstroopfabriek, werd 
beslist om de naam te veranderen in CV De 
Stroopmennekes. 
In december 2007 werd de eerste jeugd-
prinses verkozen, Cindy I. Een jaar later 
werd een eerste carnavalbal georganiseerd 
in taverne De Baron, met een podium van 
slechts 2 vierkante meter, opgesteld mid-

denin de taverne. Zeer snel werd deze 
locatie te krap en in 2009 werd beslist om te 
verhuizen naar het Gemeenschapscentrum 
Panishof te Bommershoven, waar tot op 
heden elk jaar een nieuwe Stroopprinses 
voorgesteld wordt in een overvolle zaal. 
Deze Stroopprinses wordt jaarlijks op de 2de 
zaterdag van het nieuwe jaar ook gehuldigd 
op het stadhuis te Borgloon.
Ondertussen is de vereniging uitgegroeid 
tot een mooie volwaardige vereniging die 
zeker gezien mag worden. 
Ze zijn er fier op dat ze jaarlijks aan een 12-
tal stoeten mogen deelnemen en proberen 
ook om elk jaar een nieuwe te wagen te 
bouwen of te kopen, met nieuwe of aange-
paste kledij. Tijdens een carnavalseizoen 
zijn ze overal wel terug te vinden als je weet 
dat ze per seizoen een 50-tal activiteiten op 
hun agenda hebben staan, van carnavalbals 
tot eetfeesten.
Voor de viering van hun 11-jarig bestaan, 
werd er een mooie grote wagen aangekocht 
die zeker en vast gezien mag worden. Ook 
werd er volledig nieuwe kledij aangekocht, 
voorzien van verlichting. Het ziet er gewoon-
weg prachtig uit!
Van de Stroopmennekes zijn ook een paar 
leden actief bij Buutte-Onderwijs Limburg, 
een organisatie van FEN, waarbij ze jaarlijks 
een nieuwe buut schrijven en zo de traditie 
van het tonpraten mee in ere houden. 
Ook werden er al stroopliedjes gemaakt. In 
2010 werd er begonnen met “de stroopmen-
nekes”, in 2011 was “fi gon belange nog ni 
tos” een echt succes, in 2012 “de polonai-
setrain”, en nog vele andere. 
Hun prinsessenbal vond plaats op 9 decem-
ber in het Panishof, waar na een prachtig 

In Zuid-Limburg ligt het gravenstadje Borgloon, de bakermat van het aloude Graafschap Loon, ook wel gekend als het 
Toscane van Haspengouw. In de bloesemperiode trekken duizenden toeristen er naar het wereldbekende ‘doorkijk-
kerkje’ en op Paasmaandag zorgen de stroopfeesten voor een ware volkstoeloop. De inwoners van Borgloon worden ook 
wel ‘strooplekkers’ genoemd, verwijzend naar de vele stroopstokerijen die er geweest zijn. Wat carnaval betreft, heb-
ben ze er ook heel wat in petto! De Loonse carnavalvereniging ‘De Stroopmennekes’ viert dit jaar haar 11-jarig bestaan 
en dat mag natuurlijk niet onopgemerkt voorbijgaan. 

De Stroopmennekes vieren 1 x 11

seizoen afscheid genomen werd van Stroop-
prinses Sissi I en waar de nieuwe Stroop-
prinses Stephanie I werd voorgesteld. Voor 
hun 1x11-jarig bestaan hadden ze nog een 
heuse verrassing. Wie kwam er als eerste uit 
de verjaardagstaart? De nieuwe Strooprid-
der Marco I. Speciaal ter gelegenheid van 
het 11-jarig bestaan, mogen er dit seizoen 
dus 2 personen op het hoogste schavotje 
staan.

Eddy Rochus

2008:  Jeugdprinses Cindy I
2009:  Jeugdprinses Evelien I
2010:  Stroopprinses Anne I
2011:  Stroopprinses Annemie I
2012:  Stroopprinses Patricia I
2013:  Stroopprinses Lidia I
2014:  Stroopprinses Elke I
2015:  Stroopprinses Nadia I
2016:  Stroopprinses Patricia II
2017:  Stroopprinses Sissi I
2018:  Stroopprinses Stephanie I
 Stroopridders Marco I

Overzicht prinsessen
11 jaar Stroopmennekes 
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in de kijker

Marion Hoop Design

www.marionhoopdesign.nl
+31-(0)46452731

Foamverkoop +	Webshop	+	Ontwerp	+	Snijden
Workshops	+	zelf	maken	door	de	groep	met	patroon

Carnaval		en	Theater
Foniëlsweg 8	6151	EJ	Munstergeleen

info@marionhoopdesign.nl
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praktische tips

Jaarorden, zilveren narren, euronarren, edelnarren
Feest der Goedgemutsten te Neerpelt

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.  

Uitreiking van de 
Zilveren Narren en Euronarren

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

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

Uitreiking van de 
Zilveren Narren

Euronarren en Edelnarren

Om alles vlot te laten verlopen geven  
wij hierna een overzicht van de tijd-
stippen waarop deze eretekens per 
provincie uitgereikt worden in een 
speciaal daartoe bestemd lokaal.
Wij durven ervan uitgaan dat alle lau-
reaten deze uurregeling stipt zullen  
respecteren. 

21u30 - West-Vlaanderen

22u00 - Oost-Vlaanderen

22u45 - Vlaams-Brabant

23u15 - Antwerpen

23u45 - Limburg

Uit de vele vragen die ons gesteld worden, 
blijkt dat voornamelijk onze nieuwe leden 
niet goed op de hoogte zijn omtrent de 
bedoeling en het verloop van dit grootste 
indoor-carnavalsevenement in Vlaanderen.

Het Feest der Goedgemutsten dat ditmaal 
al voor de 46ste 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.

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

De deuren gaan open om 19u11, terwijl de 
officiële openingsceremonie 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 jaar-
orden te koop gesteld worden.
Ook op het Feest der Goedgemutsten te Neerpelt zal deze stand 
kunnen bezocht worden.      

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 2018. 

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.  

Zonder deze kaart kan u op het 

secretariaat geen jaarorde bekomen.

Vergeet ze dus niet mee te brengen!
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advertenties “te huur” en “te koop”

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

Communicatie kan 
in het Nederlands

1095/261011 

Diverse wagens te huur

Thema: Aprés-Ski hut

Thema: Alphorn

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

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

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

Te huur
Diverse carnavalswagens. Carnavalwagen (zie foto) theme “Ro-
meins/Egyptisch”. Heel veel plaats om een bergruimte te voorzien  
en plaats om boxen te zetten.

0771/260914

Te koop
Carnavalskledij. Verschillende thema’s. Moeten weg voor nieuwe 
collectie. Eskimo’s of ijstijd, clowns of pierrot , duivels en duive-
linnen, tiroler, piraten, markiezen in echt leder, verschillende 
soldaten enz

0771/280815

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

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

0694/010306

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

Te huur

Diverse carnavalwagens

0894/150208

Te koop 

Polyester en doek om

wagens en poppen te 

maken of te herstellen

AANDACHT !
Na 3 edities worden de zoekertjes niet meer
opgenomen in de gazet van de carnavalist.
Wenst u de advertentie toch te behouden, 

dan dient u ons dit zelf te melden. 
Indien het zoekertje vroeger mag verwijderd worden, 

willen we u ook vragen om dit te melden.

Alle zoekertjes (met meer toelichting en foto’s)
zijn ook terug te vinden op onze website!

 www.fenvlaanderen.be 
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advertenties “te huur” en “te koop”

Contactadres : Ridders van Klein Spanje - Opgrimbie
Etienne Gorissen - Ringlaan 33/2 - 3630 Maasmechelen
GSM: 0479/84 00 87 - E-mail: louisenpolly@hotmail.com

Te koop
Zeer goed onderhouden prinsenwagen te koop. Prijs overeen te 
komen.   
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Contactadres : Orde van de Kloeffe - Oostende
Steenovenstraat 13 - 8450 Bredene
E-mail: ovdkloeffe@gmail.com

Te koop
Te koop wegens vernieuwing van het wagenpark. Kan getest en 
bezichtigd worden te Oostende.   

1384/081017

Contactadres : De Amateurs - Sint-Truiden
Coninckx Linda - Lepelstraat 43 - 3800 Sint-Truiden
GSM: 0477/72 10 64 - E-mail: vdn.peter@skynet.be

Te koop
1. Carnavalkledij thema Titanic. Mannenkledij 18 stuks - Vrouwen-
kledij 16 stuks. Ook kinderkledij. 
2. Carnavalkledij thema heksen.  

1355/270917Contactadres : De Pratchers - Eisden
Annelies Lieben - Klein Spanje 60 - 3630 Maasmechelen
GSM: 0473/37 10 12 - E-mail: annelies.lieben@telenet.be

Te huur
Carnavalwagen te huur met als thema kunstmuseum voor het 
komende carnavalseizoen. Huurt u voor meerdere stoeten, dan valt 
er over de prijs te onderhandelen. Info: 0474/90 97 11

0946/300917

Contactadres : De Fluiters - Kermt
Asnong Willy - Roverstraat 81 - 3511 Kermt
GSM: 0477/60 33 24 - E-mail: suzannevandebergen@hotmail.com

Te koop
1. Mooie polyester wagen + aanhangwagen. L: 12m - H: 4,2m - B: 
3,40m. Aanhangwagen 4,5m lang. Op de wagen kunnen een tiental 
personen plaatsnemen.   
2. Piratenkostuums 32 stuks (verschillende maten). Bestaande uit 
broek, bloes, bandana en heupsjaal.

0091/221017

Contactadres : Kiekebos - Tielt
Tom Van Loon - Halensebaan 30 - 3461 Bekkevoort
GSM: 0495/65 01 18 - E-mail: cvkiekebos1@outlook.com

Te huur
Carnavalwagen thema kasteel te huur. 

1857/241017

0091/011117
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advertenties “te huur” en “te koop”

Contactadres : De Feestbeeste - Borgloon
Corina Bierwerts - Bronstraat 4a - 3840 Borgloon
GSM: 0475/92 88 43 - E-mail: bella-dekoe@hotmail.com

Te koop
Carnavalwagen met bijpassende kostuums te koop met als thema 
‘Eurosong’.  

1301/220917

Contactadres : Orde van ‘t Belgiekske - Gullegem
Bruno Verfaille - Plaatsweg 4 - 8560 Gullegem
GSM: 0496/41 40 25 - E-mail: ordevanbelgiekske@skynet.be

Te koop
1. Prachtige kostuums - Prijs overeen te komen
2. 2-delige carnavalwagen - Prijs overeen te komen
3. Carnavalwagen thema Pinguïns: Mercedes vrachtwagen + op-
bouw en aanhangwagen + opbouw. - Prijs overeen te komen.  

1352/120917

Contactadres : The Snoopy’s - Zottegem
Iris Vanden Bossche - Eikenmolen 32 - 9570 Lierde
GSM: 0485/74 07 14 - E-mail: zkvdesnoopys@gmail.com

Te koop
Mooie carnavalkostuums te koop. Veel mogelijkheden qua thema. 
Kostuums voor 28 volwassenen, voor 4 kinderen (10-14 jaar) en 
voor 2 kinderen (5 jaar). Ook 22 hoeden verkrijgbaar (inclusief 
kaarsen met verlichting). Vraagprijs 30 euro/stuk, maar is be-
spreekbaar. Bij voorkeur als één lot te verkopen. 

1441/240817Contactadres : De Leutentreuters - Wetteren
Roland Gillis - Pastoor Pennestraat 52 - 9290 Berlare
GSM: 0478/56 59 91 - E-mail: gillro@msn.com

Te koop
Opbouw wagen en kostuums thema Circus.
Volledig opbouw + kostuums € 1250. (volwassenen 75 €/st en 1 
kind € 50). Alle poppen afzonderlijk te koop. Scherpe prijzen! Prijs 
overeen te komen.   

1591/040917

Contactadres : De Zenneduivels - Halle
Dimitri Bonnewijn-Delmé - Beukenstraat 1 - 1502 Lembeek
E-mail: dezenneduivels@hotmail.com

Te koop
Carnavalwagen te koop - thema Kasteel. Opgebouwd uit een mini-
tractor met opbouw en een plateau met opbouw. Afmetingen: L: 6 
m - B: 2,20 m - H: 2,35 m. 
Prijs overeen te komen.  

1409/170917

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

Te koop
1. Kostuums met verlichting in hoed en vest. Verder nog een 
broek, een hemd en een gekleurde rok. 20 stuks
2. Verkoop 3 grote koppen in piepschuim van de Romeo’s. 
Vraagprijs 250 euro voor de drie koppen.

1329/190917
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Contactadres : Orde van de Kloeffe - Oostende
Steenovenstraat 13 - 8450 Bredene
E-mail: ovdkloeffe@gmail.com

Te koop
1. Reus op onderstel, in perfecte staat. Onderstel heeft een enkele 
as. 
2. Boevenwagentje, in perfecte staat. Onderstel: Opel Kadet

1384/170817

Contactadres : De Doorbieters - Lanaeken
Nicole Houbrix - Kantoorstraat 7a - 3690 Zutendaal
GSM: 0496/41 40 25 - E-mail: ordevanbelgiekske@skynet.be

Te huur
Wagen met verlichting (ook geschikt voor lichtstoeten). Afmetin-
gen: L - 8m / H - 4m / B - 3,50m. 300 €/stoet. Indien voor meer-
dere stoeten: prijs overeen te komen.   

1229/150817 Contactadres : De Pekkers - Blankenberge 
Bart De Pauw - Koninginlaan 114/a2 - 8370 Blankenberge
GSM: 0485/46 12 16 - E-mail: pekker@hotmail.be

Te koop
Diverse praalwagens te koop (Ice Age - Spin - Vogelwagen - Juras-
sic Parc). Zowel geschikt voor carnaval als halloween. Te bezichti-
gen op afspraak. 

1493/080817

Contactadres : De Deurzetters - Merelbeke
Davy Kellens - Laan der Weggevoerden 18 - 9820 Merelbeke
E-mail: davyenellen@hotmail.com

Te koop
3 formule-1-wagentjes uit isomo. Deze kunnen afzonderlijk 
verkocht worden. Vraagprijs: 50 euro/stuk. 

1420/300717 Contactadres : Orde van de Teungerse Zwoan
Huub Felix - Piringerweg 1 - 3700 Tongeren
GSM: 0476/49 38 17 - E-mail: hubertus.felix.fed@telenet.be

Te koop
Carnavalskleren te koop met lichtgevende diadeem als hoofdversi-
ering. 27 stuks ter beschikking. Ook de wagen is te koop. 

1588/120617

Contactadres : De Boggetter Lanterfanters - Bocholt
Benjamin Vossen - Snellewindstraat 59 - 3950 Bocholt
GSM: 0484/87 76 81 - E-mail: benjamin.vossen@telenet.be

Te koop
1. Bob de Bouwer kledij: 57 stuks (50 volwassenen - 7 kids). Ook 
het mascottepak is nog beschikbaar.
2. Muck van Bob de Bouwer zitmaaieropbouw + ledstrips. € 150,00

17
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0694/280517Contactadres : De Waterratten - Kotem
Davy Rondags - Grotestraat 379 - 3631 Kotem
GSM: 0476/61 68 03 - E-mail: rondagsdavy@hotmail.com

Te koop
1. Wagen thema Neptunus - onmiddellijk beschikbaar. 
2. Prinsenwagen - onmiddellijk beschikbaar.  

Contactadres : De Maaslaupers - Maasmechelen
Pascal Vranken - Vlasstraat 78 - 3630 Maasmechelen
E-mail: tanja.pascal@hotmail.be

Te koop
Mooie wagen te koop (kan ook als prinsenwagen gebruikt worden). 
Afmetingen: L 12m - B 3,5m - H 4,2m. Prijs: € 2800,00   

1656/180517

Contactadres : Veren. Hasseltse Carnavalsgroepen - Hasselt  
Sylvia Peters - Roversstraat 81 - 3511 Kuringen
GSM: 0497/80 74 16 - E-mail: sylviagunter8@hotmail.com

Te koop
1. Opbouw carnavalwagen (volledig verlicht). Afmetingen: L 9m - B 
2,60m. Alle tandwielen kunnen draaien. Motorisatie hoort er niet 
bij. Prijs overeen te komen.
2. Kledij met hoeden (voorzien van verlichting). Prijs overeen te 
komen. 
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Contactadres : Feest- en Sportcomité Kwenenbos - Merelbeke
Kristof De Raeve - Rozenlaan 26 - 9630 Zwalm
GSM: 0476/65 94 87 - E-mail: kristofderaeve@hotmail.com

Te koop
1. 24 kostuums koning/koningin met foampruik. 9 kostuums man-
nen met foampruik. Prijs overeen te komen. 
2. Delen van wagen: 2 chihuahua’s en feesttafel met 4 draaiende 
stoelen. Prijs overeen te komen.
3. 2 narrenlichamen en één koning op troon. P.o.t.k.
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Contactadres : De Snepkes Oet Mechele - Maasmechelen
Peter Thomassen - Guido Gezellelaan 10 - 3630 Maasmechelen
GSM: 0496/59 79 66 - E-mail: de.snepkes@telenet.be

Te koop
1. Trappenwagen: 13m L - 2,5m B - 3,4m H. Plaats voor 25 à 30 
personen, veel opbergruimte, plaats voor toilet, muziekinstallatie 
en strooigoed. Licht opknapwerk nodig.
2. Kostuums Pierrot: 26 stuks - meerdere gebruikssporen - van 
tienermaten tot grote maten. Prijs overeen te komen.  
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Contactadres : De Maloten - Lede
Pieter Nijs - Meirveld 22 - 9340 Lede
GSM: 0497/26 70 57 - E-mail: pieter.nijs@live.nl

Te koop
Diverse attributen te koop (pruiken, hippie-brillen, bloemenkran-
sen, opblaasbare brandblussers).
Kledij te koop (hemden, zwarte vingerloze handschoenen, gele 
vingerloze handschoenen, blauwe slipjassen).

1623/240417
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Contactadres : Sabba - Scherpenheuvel
Steffen Albert - Jupiterlaan 3 - 3270 Scherpenheuvel
E-mail: steffenalbert@hotmail.com

Te koop
Zelfrijdende mooie carnavalwagen en kledij te koop.
Grote wagen: iveco vrachtwagen (rijbewijs B - geen keuring 
nodig). Plaats voor 2 stroomgroepen, veel ruimte voor personen 
(3 verdiepingen). L: 12m - B: 2,8m - H transport: 3,5m - H stoet: 
4,5m.  Kleiner wagentje met grote pop erop. Gebouwd op zitma-
aier (wordt niet mee verkocht). 20 kostuums beschikbaar: stro 
rok, blouse en pruiken. Te bezichtigen na afspraak. (enkel opbouw 
kopen is ook mogelijk)
 

1679/280317Contactadres : De Kadeitschiest - Ronse
Christophe Bekers - Germinal 88 - 9600 Ronse
GSM: 0476/70 18 75 - E-mail: caitlynn1@hotmail.com

Te koop
2 mooie praalwagens en kledij te koop. Op de ene wagen kan het 
hoofd van de olifant naar omhoog en de neushoorn en leeuw kun-
nen uitgeschoven worden. Op de andere wagen kunnen de panda’s 
naar binnen en buiten geplooid worden. 
13 vrouwenkostuums (giraf) en 14 mannenkostuums (ontdekking-
sreiziger) 

1172/020417

Contactadres : Van ‘t Alverdrau Donker - Ninove 
Koen Vanopdenbosch - Steenweg 623 B1 - 9470 Denderleeuw
GSM: 0474/45 16 76 - E-mail: koenvanopdenbosch@gmail.com

Te koop
Praalwagen uit 2 delen. Trekker en verlichting niet mee te koop. 
Het eerste deel kan wel omgebouwd worden tot aanhangwagen, 
zodat alles met 1 trekker kan getrokken worden. Kostuums zijn 
eveneens te koop (27 stuks) alsook 10 paar rolschaatsen. Meer 
info en prijs kan bekomen worden. 

1431/100417Contactadres : De Uylegilde - Schriek
Monique Givaerts - Tuindijk 32a - 2223 Schriek
GSM: 0497/22 83 03 - E-mail: dehaesyannick@hotmail.com

Te koop
Zelfrijdend treintje met aanhangwagen.
Prijs overeen te komen.  

1850/130417

Contactadres : De Boerkes - Halle
Eddy Marcelis - Biezeweide 156 - 1500 Halle
GSM: 0478/21 90 24 - E-mail: eddy.marcelis@telenet.be

Te koop
Carnavalwagen in polyester bestaande uit 2 delen (L: 13m - B: 
2,25m - H: 5m). Het eerste deel is opbouw voor een wagen. Het 
tweede eel is een aanhangwagen voorzien van draaimolen met 
wieken. Een derde deel is een apart gemotoriseerd muziekstuk om 
voorop te rijden. 

0503/160417Contactadres : PUB - Merelbeke
Gert Heggerick - Kruisstraat 28 - 9090 Melle
Tel: 09/324 33 16 - E-mail: gert.heggerick@gmail.com

Te koop
Thema Tomorrowbeke. 4 grote en 2 kleine lichtbruggen (ijzer + 
buisisolatie), 30-tal isomospots, 3 grote en 1 kleine danspaal, 7 
isomo luidsprekers en 2 torens. Eventueel afzonderlijk te verkrij-
gen. Prijs overeen te komen.  

0704/200417



27 Gazet van de Carnavalist - Nr 188

           in de kijkeradvertenties “te huur” en “te koop”

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

Te koop
Praalwagen, opbouw of figuren apart te koop. Alls is nieuw 
gesneden voor carnaval 2017. 1ste prijs gewonnen bij de grote 
groepen in Lede. Prijs overeen te komen.   

0831/140317Contactadres : The Party Pirates - Lommel
Timmy Leclercq - Molsekiezel 147 - 3920 Lommel
GSM: 0478/97 63 91  - E-mail: timmy.l@hotmail.com

Te koop
Carnavalwagen thema kermis. Ronddraaiend reuzenrad, inclusief 
motor. L: 12m - B: 2,5m - H: 5,5 m (transporthoogte: 3,5 m)

1912/150317

Contactadres : De Jimmyniekes - Dendermonde
Jona Wenselaers - Lindanusstraat 46 - 9200 Dendermonde
GSM: 0498/33 29 93 - E-mail: jonawenselaers@gmail.com

Te koop
Carnavalwagen verhuizers. Bestaande uit 2 karren met draaikrans. 
1 kar met dubbele vaste as, opbouw trekker peugeot 106 over-
bouwd naar volkswagen t1 busje. De wagen is zowel volledig als 
apart verkrijgbaar. Prijs overeen te komen.  

0529/210317Contactadres : Nabukodonosor - Rupelmonde
Kurt Smet - Akkerstraat 41 - 9140 Temse
GSM: 0476/30 28 73 - E-mail: qrt.3@telenet.be

Te koop
Ludieke klokkenwagen (met bewegende klokken). Stevig onderstel 
(dubbele as voor- en achteraan). De klokken zijn vervaardigd uit 
polyester en bewegen. Er zijn ook nog een extra polyester klok, 2 
isomo poppen (beiaardiers) en een orgel. 

1091/230317

Contactadres : De Bekketrekkers - Steendorp
Glenn Pepermans - Stationsstraat 64/3 - 9190 Kemzeke
GSM: 0486/34 13 66  - E-mail: glenn.pepermans@telenet.be

Te koop
Mooie wagen met praktische opbergruimte, bijhorende led-verlicht-
ing en ruime plaats voor de dj. Prijs overeen te komen. 

1259/250317Contactadres : Chiwawa - Baasrode
Jean Vanaken - Baasrodestraat 198 - 9200 Baasrode
GSM: 0497/57 12 30 - E-mail: jean.vanaken@hotmail.be

Te koop
Carnavalwagen met als thema kermis anno 1900. 25 kostuums 
met verlichte hoed, 2 wagens met carousel en oude fiesten. 

1771/270317
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Contactadres : De Gilles van Lokeren - Lokeren
Wesley Van Bastelaere - Kovekenstraat 13 - 9160 Lokeren
E-mail: wesken_8@hotmail.com

Te koop
Carnavalwagen en kostuums “op zijn hondjes”. 2 complete wagens 
(1 zelfrijdend stuk en 1 onderstel) en 1 gedeeltelijke of complete 
opbouw. Ook 6 losse poedels op een duwkarretje. Ca. 30 kos-
tuums, voorzien van verlichting.  Alles is slechts 1 keer gebruikt. 
Prijs overeen te komen. 

1338/080317

advertenties “te huur” en “te koop”

Contactadres : De Totentrekkes - Lokeren
Jorgen De Grande - Windhaarstraat 88 - 9160 Lokeren
GSM: 0472/64 71 47 - E-mail: jorgen@degrande-debruyne.be

Te koop
20 kostuums mollen (origineel uit Aalst). Broek, bovenstuk, zij-
flappen, vest, pikkel, inclusief verlichting. Molenhoofd eveneens 
inclusief verlichting. Oversized schoenen.

1328/100317

Contactadres : D’Oede Rakkers - Ramskapelle
Kurt Vandecasteele - Heistlaan 353 - 8301 Ramskapelle
E-mail: kurt.vandecasteele2@telenet.be

Te koop
Carnavalwagen met als thema Studio 100. L: 6,6m - B: 2,6m - H: 
4m. Bij de wagen horen 6 isomo poppen: Mega Mindy, Rox, Big, 
Bumba, Samson en Plop (ongeveer 3,5m hoog en 1,5m breed). 
Achteraan mooie opbergruimte en vooraan ruimte voor dj en 
drank.  

1824/090317 Contactadres : De Sharkys - Steendorp
Eddy Vermeulen - Kapelstraat 69 - 9140 Steendorp
Tel: 03/744 13 04 - GSM: 0475/56 29 77 - E-mail: eddy.vermeulen@telenet.be

Te koop
Prachtige carnavalwagens + kledij met thema “Dance with the 
Devil”. 

1515/090317

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

Te koop
Prachtige praalwagen te koop zonder onderstel. Prijs overeen te 
komen. 

015/080317

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

Te koop
Kostuums loopgroep thema Tomorrowland. Voor de mannen: 
broek, riem, blouse, harnas en hoed met verlichting. Voor de 
dams: rok, riem, blouse, harnas en hoed met verlichting.  

1333/140317
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13

advertenties “te huur” en “te koop”

AANDACHT !
Na 3 edities worden de zoekertjes niet meer
opgenomen in de gazet van de carnavalist.
Wenst u de advertentie toch te behouden, 

dan dient u ons dit zelf te melden. 
Indien het zoekertje vroeger mag verwijderd worden, 

willen we u ook vragen om dit te melden.

Alle zoekertjes (met meer toelichting en foto’s)
zijn ook terug te vinden op onze website!

 www.fenvlaanderen.be 

Contactadres : De Totentrekkers - Lokeren
Jorgen De Grande - Windhaarstraat 88 - 9160 Lokeren
GSM: 0472/64 71 47 - E-mail: jorgen@degrande-debruyne.be

Te koop of te huur
Prachtige kostuums (20 stuks) te koop of te huur, inclusief verlicht-
ing. 

1328/080317

Contactadres : De Sjikke Stikken - Baasrode
Sven De Visscher - Schippersdijk 2 - 9200 Baasrode
E-mail: sjikkestikken@hotmail.com

Te koop
20 spiegelkostuums en spiegelpop. Laureaat Baasrode 2017. 20 
identieke kostuums bestaande uit boven- en onderstuk, spiegelkast 
met schminkspiegel, kraag en hoed met ledverlichting. Spiegelpop 
is +/- 3 meter hoog. Prijs overeen te komen.

1138/070317 0997/060317Contactadres : De Boströse Nachtoilen - Baasrode
Hilde De Budt - Kloosterstraat 45 - 9200 Baasrode
GSM: 0496/99 05 16 - E-mail: debudthilde@hotmail.com

Te koop
Prachtige praalwagen. Afmetingen 9m x 3,5m, totale hoogte circa 
4,7m (transporthoogte: 4m). De wagen heeft 4 wielen en een 
wielbasis van ca. 5,5m.  

Contactadres : De Boggetter Lanterfanters - Bocholt
Benjamin Vossen - Snellewindstraat 59 - 3950 Bocholt
E-mail: benjamin.vossen@telenet.be

Te koop
Zelfrijdende carnavalwagen Bob de Bouwer met bewegende on-
derdelen. Bob heeft lichtgevende ogen. Dizzy heeft lampjes in de 
ogen en de molen schommelt van links naar rechts. Voorste bak 
kan door lichtpistons bewegen (pistons niet inbegrepen). Inclusief 
opbouw voor zitmaaier. Ook mascottepak Bob de Bouwer beschik-
baar, alsook kledij. Prijs overeen te komen. 
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Contactadres : Orde van de Jeinen - Opstal
Kimberly De Wolf - Varentstraat 38 - 9255 Buggenhout
GSM: 0477/23 73 22 - E-mail: ordevandejeinen@telenet.be

Te koop
Prinsenwagen. +/- 4 meter hoog, 2,5 meter breed en 15 meter 
lang. 

1843/080317
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Ingetogen willen wij even terugdenken aan diegenen die ons jammer genoeg kort geleden zijn ontvallen.
In Memoriam

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

Mevrouw
Mylène PLESSERS

lid van K.V. De Boekweitmannen Zolder

Geboren te Rotem op 11 augustus 1966 
Overleden te As op 10 november 2017






