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Geachte lezers,
Beste  carnavalvrienden,
Net voor het ter perse gaan van onze
Gazet van de Carnavalist vernamen we het
droevige nieuws dat onze ondervoorzitter
Michel Maes na een langdurige ziekte
overleden was.
Wij bieden zijn lieve echtgenote Nadine,
zijn kinderen en familieleden onze oprechte
deelneming aan en wensen hen veel sterkte
toe.  
Op dit moment zijn we nog amper enkele
dagen verwijderd van de dag waarop
de carnavalkoorts in Vlaanderen haar
piekwaarden zal bereiken.
In meer dan honderd steden, dorpen
en wijken zullen er talloze kleurrijke
carnavalswagens en -groepen door de
straten trekken om het publiek te trakteren
op een amusant schouwspel.
Onze verenigingen die weken en maanden,
vaak met verkleumde handen tijdens de
voorbije januaridagen in loodsen hun
nieuwe carnavalswagen hebben afgewerkt
kunnen vanaf nu hun kunstwerken tonen
om hier en daar hopelijk een mooie prijs
weg te kapen.
Het is voor iedere actieve carnavalist
zowat de finale van een lange periode van
voorbereidingen. “Oef, ‘t is gelukt” hoor
links en rechts wel eens opgelucht zeggen.
Ook in Dendermonde en de bijbehorende
deelgemeenten, wordt jaarlijks stevig
carnaval gevierd en staat men klaar om de
finale in te zetten.
Jammer genoeg werd de bevolking van
deze stad onlangs getroffen door het drama
dat zich afspeelde in de kindercrêche. Een

drama dat diepe sporen heeft nagelaten
en beslist zijn invloed zal hebben op het
komend carnavalgebeuren in deze stad.
Zulke trauma’s wis je niet op enkele weken
uit het geheugen van mensen die alles van
zeer nabij hebben meegemaakt.
Het leven kan inderdaad soms bijzonder
hard zijn en ook velen stellen zich de vraag
waar onze hedendaagse maatschappij
naartoe evolueert.
Einde 2008 werd gans de wereld
ondergedompeld in een economische crisis
waarvan de gevolgen op dit moment nog
steeds niet in te schatten zijn. Voor 2009
wordt er bovendien wenig goeds voorspeld
en als je sommige analisten mag geloven
dan is het einde van de crisis nog lang niet
in zicht.
Het is dus maar goed dat er nog zoiets
als carnaval bestaat. Een moment dat de
mensen de gelegenheid geeft om hun
zinnen even te verzetten en op die wijze  
hun dagelijkse bekommernissen voor
enkele uurtjes te vergeten.
Even met de kinderen naar een carnavalstoet
trekken en dan na afloop allemaal samen
ergens gezellig een lekkere kop koffie of
een biertje gaan consumeren. Simpele
en eenvoudge remedies die ongetwijfeld
bij velen een heilzame invloed kunnen
hebben.
Indien we de weersomstandigheden even
buiten beschouwing laten mogen we er
zeker van zijn dat onze carnavalstoeten
dit jaar op een grote belangstelling zullen
kunnen rekenen. In het verleden hebben
we immers meermaals kunnen vaststellen
dat in tijden van economische crisissen het
bezoekersaantal tijdens carnavalstoeten
merkelijk toenam. Het aantal boekingen
voor een buitenlandse vakantie tijdens
het krokusverlof (sorry “carnavalverlof”)
is flink
afgenomen en dus zoeken
de mensen logischer wijze   andere

vermaakmogelijkheden op.
Bij
FEN-Vlaanderen
zijn
alle
feestevenementen achter de rug. Zowel
het feestbanket te Sint-Truiden als het
Feest der Goedgemutsten kenden een
grote bijval. In Sint-Truiden waren alle
plaatsen uitverkocht en hebben velen ons
beloofd volgend jaar beslist terug te zullen
komen.
Op het Feest der Goedgemutsen mochten
om en bij de 3.000 bezoekers noteren,
hetgeen ongetwijfeld als een groot succes
mag bestempeld worden.
Wij zijn alle carnavalisten die te Putte
aanwezig waren erg dankbaar dat zij er
blijven aan houden om dit unieke volksfeest
als een echte hoogdag in hun kalender op
te nemen.
De inrichters van het feest, met name De
Gilde van de Verbrande Puttenaars en
Karnamor uit Mortsel hebben alles uit de
kast gehaald om er een geslaagd gebeuren
van te maken. Dat er hier en daar wat fout
liep is quasi onvermijdelijk bij de organisatie
van een dergelijk evenement.
Kritiek is vaak gerechtvaardigd maar men
moet af en toe ook eens de scherpe kanten
een beetje durven afronden. De perfectie
bestaat immers niet.
Dus collega’s van Putte en Mortsel,
proficiat en probeer de volgende keer de
weermannen alvast tot andere initiatieven
te bewegen, want jullie lijken in Putte wel
een abonnement verworven te hebben op
enkele koude dagen en nachten.   
Ziezo beste vrienden, ik ga het hier bij laten
en wens jullie alleen nog veel succes en
een gezond vermaak tijdens de komende
carnavaldagen. Vier als een “echte”
carnavalist.
Jef Langenaeken
Voorzitter FEN-Vlaanderen
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nieuws uit Veldwezelt

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!
aldus de C.V. De Wottelzekskes uit Veldwezelt

Een door iedereen gekende uitdrukking die in alle geledingen van onze samenleving van toepassing is. Ook in
carnavalwereld!
Sportverenigingen, muziekmaatschappijen, … hebben zich jaren aan een stuk terecht zorgen gemaakt omtrent het feit
dat de jeugd alsmaar maar minder interesse betoonde voor het verenigingsleven.
Uit studies blijkt evenwel dat er zich sedert twee à drie jaar een kentering voordoet in deze situatie, zelfs in die mate
dat men op sommige plaatsen spreekt van een echte explosie.
Ook in de carnavalwereld hebben we de laatste jaren een positieve evolutie kunnen waarnemen. Misschien niet altijd
op de wijze zoals de oudere generatie het graag zou gezien hebben, maar dat is nu eenmaal een fenomeen van de
moderne tijd.
Als geoefende en ervaren carnavalisten hebben we de plicht om de jongere generatie met open armen te ontvangen
en hen te begeleiden.
Jeugd- en kindercarnaval geniet op dit moment veel aandacht en bijval. Laat geen enkele kans voorbijgaan om in je
buurt, dorp of stad deze vorm van de carnavalsviering te promoten en te organiseren.
Iedereen moet met lede ogen vaststellen
dat er elk jaar gekende en gerenommeerde
groepen (moeten) stoppen bij gebrek aan
leden. In Veldwezelt bij de Wottelzekskes
heeft men deze evolutie niet allen
nauwlettend in het oog gehouden maar
heeft men het initiatief genomen om de
plaatselijke jeugd nauwer te betrekken bij
het carnavalsgebeuren.
Alzo werd tijdens het seizoen 2007/2008
bij De Wottelzekskes een eigen jeugdraad
opgericht waardoor de jeugdprinsen van
de vereniging niet meer   alleen op pad
dienden te trekken tijdens hun bezoeken
aan de talrijke jeugdverenigingen uit de
regio. De jeugdprinsen krijgen dus nu het
gezelschap van de jeugdraad, hetgeen de
uitstappen een stuk prettiger maakt.  
Het idee om van start te gaan met een
jeugdraad ontstond naar aanleiding
van
de
Nederlands-Limburgse
jeugdcarnavalsverenigingen
die
elk
jaar in Veldwezelt op bezoek kwamen,
de zondag na het uitroepen van hun
Jeugdprinsenpaar.
Trots verscheen dan de jeugdprins met zijn
eigen raad op het podium. Het ligt voor de
hand dat wanneer je echt met het jeugden kindercarnaval begaan bent en je maakt
dergelijk groots vertoon mee, dit hoe dan
ook een zekere “gezonde” jaloersheid
opwekt.
Elk jaar komen er zo’n elftal verenigingen
uit de grensstreek op bezoek bij de
Wottelzekskes.
Anderzijds
gaan
de
Wottelzekskes ook op tegenbezoek o.a. in
Voeren, Moelingen, Kanne, Maasmechelen,

Smeermaas, Lanaken, en Gellik in BelgischLimburg.
Over de grens (in Nederland) ging men  o.a.
naar Meerssen, Bunde, Eijsden, Cadier en
Keer en de Maastrichtse wijkverenigingen
in Itteren, de Heeg, Potteberg, Wijck.
Maastricht Centrum en Heugemerveld.
Het was vooral in Nederlands-Limburg
waar men jeugdraden in vol ornaat tegen
kwam.
Feit is, dat wanneer je een idee gestalte wil
geven, je ook de handen uit de mouwen
moet steken. Gelukkig waren het niet alleen
de leden van Raad van Elf die hun stoere
Gazet van de Carnavalist - Nr 153

schouders onder het project plaatsten;
ook een aantal dames van de vereniging
waren meteen bereid om hun volle steun
te verlenen.
In plaats van tijdens de zwoele
zomermaanden de koele boorden van
de Maas op te zoeken om er lekker te
verpozen, brachten zij (Isabelle, Tiny
en Marina) aan ruim 80 kinderen in de
Lanakense deelgemeente Veldwezelt een
bezoekje. Dit resulteerde uiteindelijk in
acht nieuwe raadsleden.
Alvorens definitief van wal te steken werd
er een infoavond georganiseerd voor de
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nieuws uit Veldwezelt
niet veel keuzemogelijkheden.
Op vrijdag 7 december 2007 was het dan
zover. De dag waarop het Bal van Prins Ludo
II geprogrammeerd stond. Het doopfeest
van de Jeugdraad en de plechtige installatie
zou het Bal voorafgaan.

ouders met de bedoeling hen in te lichten
omtrent de juiste bedoelingen van het
project en hoe men voorzag om deze
jeugdraad inhoudelijk te organiseren.

Burgemeester Guido Willen, de Schepen
van Jeugd Sophie Marlens en de Schepen
van Cultuur Mare Curvers waren present om
deze historische gebeurtenis van dichtbij
mee te maken. Daarnaast werd FENVlaanderen vertegenwoordigd door Serve
Moonen en Ivo Smeets. Zij overhandigden
de jeugdige en trotse raadsleden hun
prachtige nieuwe kledij.

Wie een beetje vertrouwd is met het
dagelijkse leven in een carnavalsvereniging
weet uit ervaring dat de kledij, of laten we
maar zeggen het carnavalsuniform, vaak
een zware financiële inspanning vergt.
Hoe dan ook, men wilde dat de jeugdraad
netjes gekleed voor de dag zou komen en
het materiaal moest tevens van degelijke
kwaliteit zijn zodat het tegen een stootje
zou kunnen.  

Alles samen goed voor een investering
van ruim 2.000 euro, maar het mag
gezien worden. Het kan vanzelfsprekend
goedkoper, maar als je er van uit gaat dat
iedereen en alles tot in de puntjes verzorgd
moet zijn en dat je ook naar de ouders toe
goed voor de dag wil komen, dan heb je

Er werd ook besloten om in een aantal
stoeten mee op te stappen. Voor velen
was dit de eerste keer maar het werd vrij
vlug voor alle leden telkens weer een grote
belevenis.

De Wottelzekskes zijn trots deze stap gezet
te hebben en sporen alle verenigingen die
met jeugd willen werken aan hun voorbeeld
te volgen. Ze zullen er zeker geen spijt van
krijgen, want vergeet niet: “Wie de Jeugd
heeft, heeft de toekomst” en waar de
kinderen en de jeugd zich goed amuseren,
blijven de ouders komen.

De meeste jeugdraden zijn gekleed in
een zwarte broek, wit hemd, een cape,
een verenigingsmedaille en uiteraard een
steek.

Inzake stof werd gekozen voor hetzelfde
als het gilet van de mannen, dit om de
verbondenheid aan te geven. Als steek
werd ook het kleurenpatroon genomen
van de steek van de grote Raad van Elf.
Als medaille werd, hoe kan het ook anders,
een wottelzak (wortelzak) gekozen.

De ruimte die op de cape voorzien was
om pins aan te brengen hing vrij snel
helemaal vol tot groot jolijt van de leden
van de jeugdraad, maar ook daar werd een
oplossing voor gevonden.

Inmiddels werd de raad reeds uitgebreid
naar 12 leden en ook de ouders zijn erg
enthousiast over het bestaan van de
Jeugdraad in Veldwezelt. Vaak gaan er een
aantal mee op uitstap om mee te kunnen
genieten van het spektakel en shows die
de andere verenigingen te bieden hebben.
Overal treden artiesten van naam en faam
op, maar ook een groep enthousiaste
ouders. Er zijn zelfs ouders bij die voor het
eerst carnaval vierden aan deze kant van
de grens. Veldwezelt ligt tegen Maastricht
en reeds nu werd   besloten om volgend
jaar niet meer naar Maastricht te gaan.

Men koos er bewust voor om van meet af
aan alles piekfijn te organiseren en zo dook
de eerste hindernis al meteen op, namelijk
de kledij van de jeugdraad.  

Vrij snel werd besloten om de cape zelf
te maken. Elza, een vrouwelijk lid van de
vereniging, nam deze zware taak op zich,
stroopte de mouwen op en schoot aan het
werk.

Telkens weer het leukste moment van een
officiële ontvangst op het podium. Hij of zij
die uitverkoren werden om de medaille in
ontvangst te nemen, glunderden dat het
lust was om te zien.

Voor meer info verwijzen wij u naar
Toespraken horen nu eenmaal bij een
dergelijke evenement, maar wees er van
overtuigd, dat de vele lovende woorden
en felicitaties tussen alle drukte door niet
aan de aandacht van de initiatiefnemers
ontsnapten. Een hart onder de riem kan
soms deugd doen!

www.wottelzekskes.be
Nvdr.
FEN-Vlaanderen
wenst
De
Wottelzekskes nog ontzettend veel succes
met dit bijzonder carnavaleske initiatief.

Zoals het vaak bij een echt geboortefeest
voorkomt werd er ook tijdens dit feestje
getrakteerd met beschuit met muisjes en
met (kinder)-champagne.
De jeugdraad van de Wottelzekskes was
een feit en vanaf die dag waren ze trots
present bij de vele verenigingen in de regio.
Fier stapten ze de vele podiums op om de
pins of medailles in ontvangst te nemen.
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in memorium

Michel Maes, ondervoorzitter FEN-Vlaanderen,
overleden na een langdurige ernstige ziekte.
Het was een ongelijke strijd. Niets of
niemand kon hem nog helpen. Zijn
laatste dagen en uren waren zowel
voor hem als voor zijn lieve echtgenote
Nadine, die dag en nacht voor hem
zorgde, alsook voor zijn gezin, zijn
familieleden, zijn ontelbare vrienden
en kennissen een vermoeiende en
zenuwslopende tijd.
De afgelopen maanden had Michel
zich in alle intimiteit samen met zijn
gezin, familie, collega’s en vrienden
voorbereid op het definitieve afscheid.
Zo was Michel. Open en eerlijk en
alles geregeld tot in de puntjes.
Michel samen met zijn
echtgenote Nadine

Menig carnavalist in Vlaanderen
wist dat onze dierbare vriend en
ondervoorzitter reeds geruime tijd het
slachtoffer was van een ernstige ziekte.
Twee en half jaar geleden werden we er
plots allen mee geconfronteerd. Michel
had kanker, maar iedereen hoopte
vurig en in stilte dat hij spoedig zou
kunnen verlost worden van deze niets
ontziende kwaal.
Ook hijzelf heeft lange tijd geloofd dat
er toch een dag zou komen waarbij
de geneesheer hem het verlossende
antwoord zou mededelen.
Maar helaas, ondanks het feit dat
er bij momenten positieve geluiden
weerklonken en Michel zich op een
moedige wijze verzette tegen de
woekerende ziekte die zich van zijn
lichaam had meester gemaakt, werd hij
op 2 februari jongstleden uit ons leven
weggerukt.

Velen waren er bijgevolg op voorbereid,
maar niettemin kwam het moment
waarop je het bericht ontvangt dat
Michel overleden was zeer hard aan.
Zij die het geluk gekend hebben
om met deze grote persoonlijkheid
te mogen samenleven en -werken,
mogen zich vandaag gelukkig prijzen.
Hij was een formidabele kerel die
boordevol talenten zat en die in zijn
leven een onmetelijke vriendenkring
heeft weten uit te bouwen.
Elke opdracht die hem werd
opgedragen of voorgesteld, voerde hij
met ontzettend veel toewijding en
liefde uit. Niets was hem te veel.
Beroepsmatig was hij eventsmanager
bij de gemeente De Panne waar hij
zich wist te ontpoppen tot “de duivel
doet al” bij de Dienst voor Toerisme.
Maar ook buiten zijn job was Michel
bijzonder actief en geliefd in een zeer
omvangrijk verenigingsleven.
Gazet van de Carnavalist - Nr 153

Als wielerfanaat was hij bij de
Driedaagse van De Panne dagen
en weken in de weer om de zo vele
ontelbare taken tot een goed einde te
brengen.
Meer dan veertig jaar geleden
behoorde hij tot de pioniers die het
carnavalsgebeuren in De Panne
deed open bloeien. Neen, carnaval
was voor Michel geen liefde op het
eerste zicht, maar een pure passie. Hij
genoot ervan wanneer hij er met de
Orde van de Beren kon op uit trekken
om vermaak en plezier te beleven.
Duizenden vrienden heeft hij gemaakt
tot ver buiten onze landsgrenzen.
In 2002 werd hij bij FENVlaanderen verkozen tot provinciaal
commissaris voor West-Vlaanderen,
om vervolgens in 2007 verkozen te
worden tot ondervoorzitter.
Tijdens deze relatief korte periode
binnen
onze
federatie
heeft
Michel dankzij zijn uitzonderlijke
eigenschappen, zijn vaardigheden
en zijn energieke aanpak het respect
en de waardering van bijzonder veel
mensen weten te verzamelen.
We hebben een groot carnavalist
en een uniek mens verloren, wiens
warme vriendschap en gulle lach we
voor immer en altijd zullen moeten
missen. Dat is bijzonder jammer,
maar mensen zoals Michel vergeet je
nooit!
Dag Michel, het is hard om zonder
jou te moeten doorgaan!
Jef Langenaeken
Voorzitter FEN-Vlaanderen
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randnieuws & informatie

Lesbrief “Overal Carnaval”
Volkskunde Vlaanderen heeft in samenwerking met onze federatie een lesbrief
“Overal Carnaval” samengesteld met de
bedoeling de leerlingen van de derde graad
van het lager onderwijs op een aangename
en leerrijke wijze kennis te laten maken
met de carnavaltraditie.
Op basis van onze ervaringen met onderwijsinstellingen zijn wij er van overtuigd
dat deze lesbrief een belangrijk hulpmiddel
is en als dusdanig op voldoende belangstelling zal kunnen rekenen bij het onderwijzend personeel.   

Alle basisscholen in Vlaanderen hebben recentelijk in dit verband een rondschrijven
ontvangen om hen te informeren omtrent
die belangrijke initiatief.
De lesbrief kan zowel gedownload worden
vanaf de website van Volkskunde Vlaanderen als van de website van FEN-Vlaanderen.
Om dit project 100% slaagkansen te bieden achten wij het zelfs wenselijk dat onze
actieve carnavalisten de basisscholen uit
hun buurt of waar hun kinderen schoollopen hierop attent maken.   

www.volkskunde-vlaanderen.be       of        www.fenvlaanderen.be

Yvo Smeets, een rasechte Maaslandse doorzetter!
Toen onze vriend Yvo twee jaar geleden
besliste om het wat kalmer aan te doen
heeft menig Limburgse carnavalist zich de
wenbrauwen gefronst.
Iedereen die Yvo een beetje kent weet immers dat hij van nature uit iemand is die
simpel weg niet stil kan zitten en waarbij
voortdurend nieuwe ideeën opborrelen, zeker als het met carnaval te maken heeft.    
Als je meer dan 35 jaar intens meedraait
in het carnavalcircus dan stop je in principe niet van de ene dag op de andere en
kan het gebeuren dat andere passies plots
meer aandacht krijgen.
Bij Yvo was dan niet anders. Gedurende de
zovele jaren dat hij actief was binnen carnaval heeft nu de tijd gevonden om zich
wat meer toe te leggen op zijn rijke col-

lectie van carnavalattributen. Je zou haast
kunnen spreken van een museumcollectie.   
FEN-Vlaanderen heeft in deze collectie een
bijzondere ereplaats gekregen en zijn verzameling is zondermeer prachtig en vrij
compleet.
Helaas ontbreken hem nog enkele jaarorden, namelijk deze van de seizoenen 1979,
1980, 1981 en 1982.
Mochten er zich bijgevolg tussen onze
lezers mensen bevinden die nog beschikken over deze jaarorden en bereid zijn om
ze af te staan onze aan vriend Yvo, wel
neem dan vlug contact met hem op, hij zal
je ontzettend danbaar zijn.
  Yvo Smeets - GSM: 0477/67.52.12

Theo Fransen werkt aan een nieuw boek over carnaval
Beste carnavalvrienden,
Het is bijna 25 jaar geleden dat het boek
“Alaaf. Carnaval In Nederland en België”
uitkwam.
Het is al jarenlang uitverkocht. Tijdens
het seizoen 2009/2010 wordt het opnieuw
uitgebracht en wel in geheel geactualiseerde
vorm. Dat is nodig want er is in de laatste
25 jaar veel veranderd.
Om daarover het nodige aan de weet te
komen is kortgeleden een brief aan alle
carnavalsverenigingen
gestuurd
met
daarbij een vragenlijst. Ik hoop dat ik
die tijdig van alle verenigingen ingevuld
terug krijg. Daarmee zorgt u ervoor, dat
het nieuwe boek naast de historie ook de

eigentijdse viering goed weergeeft. Voor
uw medewerking dank ik u bij voorbaat.
Theo Fransen
Venlo

Mocht u onverhoopt geen brief ontvangen hebben, wend u dan tot mij
(0031/77 351 47 28)
FEN-Vlaanderen rekent er op dat haar
leden massaal zullen meewerken aan
de oproep van onze goed vriend Theo
Fransen.
Er kwamen immers te weinig reacties
op onze oproep in de vorige editie van
ons ledenblad.
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nieuws uit sint-truiden

875 jaar geleden vierden Truieneers en
Truinoskes ook al carnaval
Niet zoveel steden in de Euregio kunnen terugvallen op een carnavalstraditie waarvan de historie teruggaat tot in de
12de eeuw. Aken, Maastricht en Sint-Truiden hebben die traditie bijvoorbeeld wel. De kronieken van de Abdij van SintTruiden maakten al melding van een Carrus Navalis ( een schip op wielen) dat de stad op stelten kwam zetten. Vandaag
is dat schip op wielen er nog altijd. De Gilde van de Blauw Sjuut stak met zijn schip nog ’s de Nederlandse grens over om,
naar aanleiding van de 875ste verjaardag van het Carrus Navalis, samen met de Orde van de Commeduur een gedenkplaat te komen onthullen aan hét symbool van het Truiense carnaval: de Elf Latsjanen.

De leden van de Gilde van de Blauwe Sjuut en de Orde van de Commeduur
op de Grote Markt van Sint-Truiden bij de Blauwe Sjuut
Carnaval in Sint-Truiden
Carnaval in Sint-Truiden is geen hedendaags evenement dat naar analogie van
zoveel steden in het leven is geroepen
door de plaatselijke horeca, middenstand
of stadsbestuur.
In de Trudostad is het carnaval een historisch bepaald volksfeest dat zijn oorsprong
vindt in het jaar 1133.
Het jaartal 1133
Het jaartal 1133 ligt vast in officiële geschriften en voor de “Blauwe Sjuut” begint daar
de jaartelling.
Dat jaar timmerde immers een boer uit Kornelimünster (Duitse   Eifel) in een bos een
wagen op wielen in mekaar terwijl de “weversgilde” die in die tijd niet erg populair
was, gedwongen werd om de boot vooruit
te sjouwen.

De abt van Sint-Truiden, Rodolphus, een
toch al door jicht geplaagd man, was in het
geheel niet opgetogen over het verschijnen
van de schuit. Hij zag in het blauw geverfde schip een werkplaats van boze geesten,
gebouwd met heidense toewijding. Puur
duivelswerk dus en de abt noemt het ook
zo: ‘diabolicam technam’.
Even bezorgd was Rodolphus over het feit
dat de in zijn ogen twijfelachtige roep van
de scheepswagen zich uiterst snel over het
land verspreidde. Overal langs de ‘scheepsroute’ ontstonden woeste feesten met uitspattingen van een hevigheid, die zelfs de
toch heus niet zachtzinnige middeleeuwer
de haren te berge deed rijzen.
Opgemerkt zij wel, dat het niet de opvarenden waren, die deze orgiën opvoerden,
maar de plaatselijke bevolking, die zich
verzamelde in het kielzog van de schuit.

Het Carrus Navalis of schip op wielen trok
van Aken via Maastricht, Tongeren en
St.-Truiden naar het Vlaams-Brabantse
plaatsje Zoutleeuw en liet een spoor van
‘plezier’ achter.

Om zijn stad nu tegen dit ‘duivelse ding’ te
beschermen, riep de abt de hulp in van de
heer van Leuven en deze zond zijn leger uit
om het schip te ‘kelderen’.

Overal waar het ‘narrenschip’ passeerde,
barstte een heus volksfeest los. Vanwaar we
dit weten? De geschiedenis van dit schip op
wielen is uitvoerig opgetekend in de kroniek
van de abdij van Sint-Truiden, in de zogenaamde ‘Gesta Abbatum Trudonensis’.

Evenmin zag ene graaf Giselbert het goede
in van de bedoelingen van de heer van

Maar hij had buiten de bevolking van SintTruiden gerekend; die amuseerde zich namelijk kostelijk en wilde dat ook zo houden.
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Leuven en dat terwijl hij, als graaf van
Duras, toch gehoorzaamheid verschuldigd
was aan de Leuvense heerser. Dus
zond Giselbert op zijn beurt soldaten uit
om schuit en bevolking bij te staan. En zo
bleef het carnaval bestaan.
Tot vandaag nog… en zeker ook in de toekomst.  
De Blauwe Sjuut
De Blauwe Sjuut (De Blauwe Schuit), het
historisch narrenschip, waarvan een ‘voorloper’ al rond 2600 voor Christus door
de straten van het oude Babylonië werd
voortgezeuld, doet ook in onze huidige
tijd, als scheepswagen zijn ronde door het
Nederlands-Limburgse land en de aangrenzende Duitse en Belgische contreien.
Al ruim 50 jaar zet een zottenboot enkele
dagen voor het eigenlijke carnavalsfeest
vanuit zijn thuishaven Heerlen koers naar
andere breedten als een heraut van de
Vastenavond, en haakt daarmee in op de
gebeurtenissen in het jaar 1133.
Weliswaar is het meer dan waarschijnlijk
dat die schuit niet “Blaue Scute” heeft
geheten. Bovendien verschilde ze op een
wezenlijk punt van de imaginaire schuiten
uit de hekeldichten van de middeleeuwen
of van de rondtrekkende scheepswagens
12

nieuws uit sint-truiden
in de middeleeuwse steden.
Het verschil bestond daarin, dat de schuit
uit Kornelimünster van plaats naar plaats
‘voer’ en dus niet binnen de stadsgrenzen
bleef.
Het is een traditie die van in het begin

De Blauwe Sjuut te gast in
Sint-Truiden
Op zaterdag 29 december 2008 verscheen
zoals weleer het narrenschip op de Grote
markt van Sint-Truiden, nadat het via de
Brustempoort de Truiense binnenstad
doorkruiste.
De Orde van de Commeduur wilde met dit  
bezoek de historische achtergrond van zowel het narrenschip als de carnavalstraditie
van Sint-Truiden opnieuw in de kijker stellen.

overal waar geankerd wordt de plaatselijke toestanden duchtig op de korrel
neemt.  
In de huidige scheepsroute zijn elk jaar
ook scholen, bejaardentehuizen of andere
inrichtingen opgenomen als ankerplaats.
Bij dit alles staat het aanknopen van nieuwe vriendschapsbanden of het verstevigen van bestaande banden, zowel in binnen- als in buitenland voorop.
Van “Blauwe Schuit” tot “Gilde van
de Blauwe Sjuut”.
De carnavalsvereniging De Winkbülle, die
in 1947 werd opgericht en in feite voortsproot uit een ruitervereniging (vandaar
de ezel als wapendier), stond voor een
schier onmogelijke taak.
Zij moest optornen tegen reeds lang gevestigde carnavalsrijken in Kerkrade,
Sittard en Maastricht en had als opdracht
de Heerlenaren met carnaval in Heerlen
te houden.

overgenomen werd door De Winkbülle uit
Heerlen.
In Heerlen is deze Inda-sjuut nooit geweest, maar het is wel de verdienste van
deze Heerlense stadscarnavalsvereniging
geweest om in 1949 het fenomeen opnieuw
leven in te blazen door de zottenboot in ere
te herstellen en haar bovendien elk jaar te
doen uitvaren.
Het broederschap “Gilde van de Blauwe
Sjuut” dat in feite een commissie is van de
Winkbülle, bestaat uit een vijftiental leden
en draagt de volledige verantwoordelijkheid rond deze organisatie.     
Ieder jaar opnieuw en telkens vijf dagen
voor het carnavalsfeest echt losbarst, kiest
de Blauwe Sjuut het ruime sop. De bemanning en de kapitein van de Heerlense stadscarnavalsvereniging zijn dan vijf dagen onderweg in de drielandenhoek in de Euregio
om er Vastenavond aan te kondigen. De
Sjuut is een permanent vaartuig en is tussen de elfde van de elfde en Aswoensdag
in de vaart.
Dit seizoen viel de eer eveneens te beurt
aan de stad Sint-Truiden en de Orde van
de Commeduur.  

Logisch was derhalve dat men zocht naar
mogelijkheden, waardoor De Winkbülle
zich zou kunnen onderscheiden van de
andere. Men wilde de carnavalsviering
een specifiek eigen karakter geven.

(v.l.n.r.) Kapitein Jeroen Lebens van de
Gilde van de Blauwe Sjuut en
Commandeur Creten François van de Orde
van de Commeduur.
Naar aloude gewoonte werd het gezelschap
van de Gilde van de Blauwe Sjuut ontvangen op het stadhuis van Sint-Truiden.
Naast enkele toespraken en het
uitwisselen van herinneringsgeschenkjes
werd er uiteraard ook feestelijk geklonken
met een natje en een droogje. Neen, een
wilde braspartij zoals weleer werd het
niet.
De Blauwe Sjuut der Winkebülle

Een artikel van de hand van Mathias
Kemp in het Handelsblad bracht de uitkomst. De verslaggever beschreef hierin
de tocht van de boer uit Kornelimünster
naar Sint-Truiden. Het gevolg hiervan was
dat een aantal enthousiaste carnavalisten
rond een wagen een schuit begonnen te
bouwen.
De Heerlense Sjuut was geboren, en zo
vertrok zij op “Vetdonnestig” 1949 en
passeerde om precies 9u33 de Nederlands-Duitse grens bij Vaals.
Wapenspreuk
Ad Narragoniam, hetgeen zoveel betekent
als “op naar het narrenland”, is de wapenspreuk van de Gilde van de Blauw Sjuut.

De omkering van de maatschappelijke
orde wordt gesymboliseerd door het feit
dat de Blauwe Sjuut in principe die plaatsen aandoet, waarvan de plaatselijke bestuurders bereid zijn de ontvangst op het
stadhuis te laten plaatsvinden.

Het broederschap interpreteert een en
ander als volgt. Het is doel en plicht uit te
varen, grenzen te slechten en er middels
“sjpas” (= dialect voor plezier en leute)
en humor toe bij te dragen dat de mensen
nader tot elkaar komen.
Over het fenomeen “schuit” en
“narrenschip” zijn door de eeuwen heen
tientallen boeken geschreven. Uitvoerige
informatie wordt gevonden in ondermeer
“Das Narrenschiff” van Sebastian Brant,
de “De Gilde van de Blauwe Schuit” van
professor Herman Pley, en in de kroniek
van de abdij van Sint-Truiden.

De middeleeuwse satire van de “Gilde van
de Blaue Scute” wordt ook thans nog in
ere gehouden. De uitvoering daarvan berust bij de woordvoerder, de zogenaamde
“moelemeëker” van de Blauwe Sjuut, die

Foto’s : Danny Claes
Samenstelling: François Creten, Giani
Creten, Filip Kevers, Jef Langenaeken.
Bron: Blauw Sjuut

De Blauwe Sjuut van de Heerlense Winkbülle verenigt alle wezenlijke kenmerken
van de hiervoor genoemde scheepswagens in zich. Het trekken met het wagenschip van plaats tot plaats, waarbij overal
bij de aankomst feest gevierd wordt, is
overgenomen van de schuit van Inda.
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Gemeentelijke feesthallen Putte

Een organisatie van FEN-Vlaanderen in samenwerking met
De Gilde van de Verbrande Puttenaars uit Putte en
Gazet van de Carnavalist
- Nr 153
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Karnamor
uit Morstel

FEEST DER GOEDGEMUTSTEN 2009

Wegens plaastgebrek zullen de namen van de
laureaten van een Zilveren Nar en een Euronar
opgenomen worden in de eerstvolgende Gazet
van de Carnavalist.
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carnaval in Halle

Halle verkoos het nieuwe Prinsenpaar 2009 en
maakt zich klaar voor de grote driedaagse viering.
Wanneer in de Vlaamse media over carnaval gesproken wordt dan wordt vaak gedacht of verwezen naar het carnaval
van Aalst, allicht omdat het Aalsterse carnaval tot één van de oudste en grootste van het land behoort en bovendien
een zeer uitgesproken en eigen karakter vertoont.
Niettemin wordt er ook reeds decennia lang carnaval gevierd in andere Vlaamse steden en dorpen, ondermeer in de
provincie Vlaams-Brabant, meer bepaald in de stad Halle.
Halattraction die in 2005 haar 100 jarig bestaan mocht vieren en zich mag omringen met een groep mensen van jong tot
oud, weet elk jaar opnieuw in Halle fantastische activiteiten op poten zetten.
Halle hoeft dus op geen enkel vlak onder te doen voor de grote Vlaamse carnavalsteden. Integendeel ook zij vieren
carnaval op een zeer kenmerkende wijze die haast nergens anders terug te vinden en evenmin vergelijkbaar is.
Carnaval is in Halle een feestevenement
waar jaarlijks door vele Hallenaren echt
naartoe geleefd wordt. De ganse bevolking
is erbij betrokken ondermeer omdat Radio
Victoria tijdens het carnavalseizoen zorgt
voor rechtstreekse uitzendingen.    
En dan hebben we het nog niet gehad over
de zeer intensieve traditie die er bestaat
inzake de bouw van prachtige kleurrijke
carnavalwagens.
Elk stad die zich profileert als een
carnavalsstad verkiest ook ieder jaar een
Prins en zelfs op tal van plaatsen een
Prinspaar zoals in Halle.  
Op zaterdag 24 januari was het weer zover.
De strijd naar de titel van Prinsenpaar 2009
van de stad Halle ging immers op die dag
van start.

Verkleed als piccolo’s en majoretten en met de zelfgemaakte vlaggen, klaar voor de parade.

De kandidaat-prinsen kunnen aan de slag.

De Halse verenigingen beginnen ‘s
morgens reeds met een gezonde en
vriendschappelijke strijdlust aan een soort
afvallingswedstrijd.
Dit jaar moesten ze niet alleen tegen
elkaar maar ook met elkaar strijden. De
onderlinge  vriendschap en samenwerking
zat hier zeker en vast als symboliek achter.
Schitterende en originele proeven die in
teken stonden van de jaren 80 maakten
deel uit van een druk scenario. De
deelnemers moesten het tijdens de dag tot
een goed einde weten te brengen hetgeen
hen tenslotte naar de verkiezingsshow
moest leiden.

Zo werd ondermeer van de   kandidaten
verwacht dat ze als een echte harmonie
met een zelfgemaakt vaandel door de
stad zouden paraderen. De heren met
een zo getrouw mogelijk   nagemaakt pak
als piccolo - verwijzend naar Chasseur de
chez Maxim -  en de dames als verkleed als
majorette.
Tijdens de optocht door de stad moesten  
de   kandidaat prinsen en narren een
melodietje spelen op een meegebracht
instrument.
Alhoewel er voorafgaandelijk niet kon
gerepeteerd worden viel de kakafonie nog
best mee.
Zij brachten zelfs een serenade aan een
koppel dat naar het stadhuis trok   om te
trouwen.
Vanaf dan ging de strijd pas echt van
start. Zowel binnen als buiten dienden
verschillende proeven afgewerkt te
worden.
We sommen ze even op.
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Proef 1

De kandidaten moesten een creatief en
sterke persoon vinden die bovendien iets
afwist over het carnaval in de jaren 80.
Vervolgens diende de persoon aan een
tafel, op een oude bureaustoel, in een
oude stofjas en aan de hand van een
oude typemachine drie bladzijden over
te typen uit het boek “100 jaar Tagada”.
Snelheid en zonder fouten typen was in
deze opdracht cruciaal.

Proef 2

Bij deze proef bestond de opdracht
van de kandidaten er in   om zoveel
mogelijk voorpagina’s van dagbladen die
verschenen   waren tussen 1 januari 1980
en 31 december 1989 aan een wasdraad
te hangen. Enkel originele voorpagina’s
kwamen in aanmerking dus geen copies.

Proef 3

Deze keer werd van de kandidaten verwacht  
dat zij   het nieuwe logo van Halattraction
zouden namaken in de originele kleuren bij
middel van originele legoblokjes. ij wijze
16

carnaval in Halle
de mini rode draad; ze moesten namelijk
elk zoveel mogelijk parkingtickets zien
te bemachtigen. Niet zomaar tickets
het moesten er zijn uit Halle en dan nog
afgedrukt voor 24 januari 2009. Uiteindelijk
en tot ieders verbazing werden er toch nog
57 stuks in het totaal bij elkaar gebracht

Vlag namaken met legoblokjes.

van hulpmiddel kregen zij wel een vlag
van Halattraction waarop het logo stond
afgedrukt.   

Proef 4

De kandidaten moesten zorgen voor een
oude platenspeler die nog functioneerde en
tien plaatjes uit de tachtiger jaren.
Daar rond moest dan een jukebox gebouwd
worden van 1 meter hoog, 1 meter breed
en 50 centimeter diep. Na deze proeven
lagen de punten zo dicht bij elkaar dat er op
dat moment nog lang niet kon uitgemaakt
worden wie het prinsenpaar 2009 zou
worden.
Via Radio Victoria kregen de deelnemers
de opdracht om zoveel mogelijk 45toerenplaten van de gekende Vogeltjesdans
naar Cultureel Centrum “ ‘t Vondel” te
brengen. De plaat alleen was niet voldoende,
zij hoorde ook nog in de originele hoes te
zitten van de Electronicas.
De kandidaten van De Vrie Kadeikes,
D’Afzakkers, Toeternitoe, de Boerkes en
De Froesjeleirs bereikten hierdoor de
avondshow waar hen nog zware proeven
te wachten stonden.
Het CC “ ‘t Vondel” waar ongeveer 1000
personen toegelaten worden zal nokvol
door de vele Halse verenigingen die hun
kandidaten  kwamen steunen.

In het kader van het thema “Prachtig
tachtig” werden tijdens de finale ondermeer
vragen gesteld over carnavalsmuziek en de  
Halse carnavalgeschiedenis uit de jaren
tachtig.
De volgende opdracht tijdens de finale
bestond er in dat de kandidaten  een zelf
geregisseerde show ten tonele brachten.
Tijdens deze opdracht moesten de
kandidaat-prinsen gedurende twee minuten  
Michael Jackson trachten na te bootsen
terwijl de kandidaat-prinsessen eveneens
gedurende twee minuten een nummertje à
la Tina Turner dienden op te voeren.
Het werd niet alleen een topact maar
het bleek ook dat er in Halle heel wat
goede Tina Turners en Michael Jacksons
rondlopen.
De spanning steeg ten top   toen de
balletgroep Ballerino een jazzdans en
enkele andere moderne dansen brachten
die later door de kandidaten later moesten
nagespeeld worden.
Na een spannende en vermoeiende strijd
van zowat  16 uren mochten de aanwezigen
zelf hun stem uitbrengen en mee beslissen
over de winnaars.
Mede door het feit dat de punten voor de
proeven zeer dicht bij elkaar lagen waren
het de stemmen van het publiek die de
doorslag moesten geven.

De wijzers van het uurwerk wezen al
duidelijk in de richting van de morgen toen
onder hels gejuich bekend gemaakt  werd   
wie uiteindelijk de felbegeerde titel   van  
Prinspaar 2009 wist binnen te halen  
Het nieuwe Prinsenpaar, Hans en Saskia,
dat lid is van “De Froesjeleirs”, zijn in
de Halse carnavalwereld alvast geen
onbekenden. De vader van Saskia is één
van de eerste Halse prinsen geweest, en
zelf deed ze al voor de derde maal mee aan
de verkiezingen. Ook voor haar echtgenoot
Hans was het de tweede keer dat hij zich
kandidaat stelde.
Op de tweede plaats eindigden Sebbe en
Ilka van “Toeternitoe” terwijl de   derde
plaats naar VDB en Sharon van “De Vrie
Kadeikes” ging.
Ook alle andere kandidaat koppels
verdienden een dikke proficiat voor de
geleverde prestaties. Het is nooit prettig
om aan de verliezende kant te staan maar
niettemin werd het ganse gebeuren op een
positieve en sportieve wijze afgesloten.  
De volgende afspraak is de Halse
carnvalhoogdagen is “De Tagada” en het
uiteraard de driedaagse Carnaval op 21, 22
en 23 maart 2009.
FEN-Vlaanderen dankt het bestuur en
alle leden van Hallatraction, alsook alle
verenigingen en vriendenkringen voor de
jarenlange inzet die zij leveren om Carnaval
Halle op de kaart te zetten.
Wij wensen wij het Prinsenpaar 2009 tot
slot nog een dikke proficiat alsook een
geweldig en onvergetelijk seizoen.
Notredame Mark
Provinciaal secretaris Vlaams-Brabant

Het publiek kreeg een fantastisch zicht op
een immens grote plastieken doek.
Het idee kwam Halattraction die de ganse
avond met een zelf in mekaar geknutseld
doek moesten trekken en zeulen met de
bedoeling op die wijze de draak te steken  
met het podiumdoek in het CC “ ’t Vondel”
dat al bijna twee jaar defect is.
Dergelijke zaken horen inderdaad tijdens  
carnavalsevenementen op een ludieke
wijze in het daglicht geplaatst te worden.
De sfeer in de zaal evolueerde ondertussen
naar zijn hoogtepunt zeker op het moment  
toen de overgebleven kandidaten met veel
vertoon hun intrede maakten.
Jong en oud stond te springen en te dansen
op de tonen van “een gralijk stepken
muziek” dat tevens een voor een geweldige
“ambiaaaaanceeeee” in de zaal zorgde.
De kandidaten werden wel verrast door

Het nieuwe Halse Prinsenpaar 2009 - Hans en Saskia

Foto’s: Foto www.editiepajot.com - Tekst: M. Notredame  - Eindredactie: J. Langenaeken  
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Laureaten Zilveren Narren en Euronarren 2009

Verzekeringen
In onze vorige Gazet van de Carnavalist hebben wij u er reeds van in kennis gesteld dat tijdens de periode van 1 maart tot
en met 31 maart 2009 Jef Langenaeken noch zijn echtgenote  Jacqueline Vanheusden op geen enkele wijze te bereiken zullen zijn.
Wij raden bijgevolg iedereen aan om zoveel mogelijk verzekeringen aan te vragen uiterlijk tegen zaterdag 28 februari 2008.
Niettemin hebben wij voor de periode van 1 maart tot 31 maart 2009 de nodige voorzieningen getroffen zodat u ook dan
beroep zal kunnen blijven doen op onze gekende hulp en service.
Wij geven u hierna een overzicht.
Aanvraag van bijkomende verzekeringen
Deze zullen door onze penningmeester Jules De Pijper behandeld worden. Alle aanvragen die u online verricht via onze
website zullen trouwens automatisch bij hem terecht komen.
Anderzijds kan u hem bereiken via op het telefoonnummer 02/720 76 92 het faxnummer 02/721 57 86 of via zijn
e-mailadres: jules.depijper@fenvlaanderen.be - Postadres: Van Dijcklaan, 41 te 1930 Zaventem
Ongevallen
Op onze website www.fenvlaanderen.be werd recentelijk onder de rubriek “Verzekeringen” de mogelijkheid voorzien om
ongevallen online aan te geven. Diegenen die over geen internetverbinding beschikken kunnen een ongevalaangifte bekomen bij onze penningmeester Jules De Pijper (zie contactmogelijkheden hiervoor).
Probleemsituaties
In het geval er zich bepaalde probleemsituaties zouden voordoen, bijvoorbeeld bij een ongeval, dan kan u eveneens terecht
bij onze verzekeraar Ethias te Hasselt, met name bij:
- Mevrouw Hilde Eeckhout (011/22 23 24 - e-mail: hilde.eeckhout@ethias.be) wanneer het gaat over ongevallen waarbij een
  carnavalvoertuig betrokken is.
- Mevrouw Saskia Naveau (011/22 23 24 - e-mail: saskia.naveau@ethias.be) voor alle andere gevallen.     
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Ingetogen willen wij even terugdenken aan diegenen die ons jammer genoeg kort geleden zijn ontvallen.

De Heer
Marcel Vanmunster
echtgenoot van Rachelle Lacroix
Senior Lid van De Ridders van Pepijn - Landen
Geboren te Landen op 25 juni 1943
en overleden te Tienen op 21 november 2008

De Heer
Bart Keppens
Bierventje Lede 2000 - Prins Carnaval Lede 2004 Ex-lid van het Prinsenhof - Lid van LKV Kienjerozje
Geboren te Aalst op 17 januari 1976 en
onverwachts overleden te Lede op 06 januari 2009

De Heer
Michel Maes
echtgenoot van Coulier Nadine
Ondervoorzitter FEN-Vlaanderen
Voorzitter CV Orde van de Beren - De Panne
Geboren te Zaffelare op 4 augustus 1946
Overleden te De Panne op 02 februari 2009

De Federatie betuigt haar innig medeleven aan de getroffen families, vrienden en kennissen.
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advertenties “te huur” en “te koop”

Zoekertjes

Te koop - Te huur
Prachtige prinsenwagens

Als gevolg van de afwezigheid van
Jef Langenaeken tijdens de maand
maart 2008 zullen de zoekertjes
die gedurende bedoelde periode
worden binnen gestuurd niet
meteen op de website kunnen
gezet worden.
Vanaf 1 april zullen wij er zorg voor
dragen dat alle zoekertjes zo snel
als mogelijk op de site zullen
geplaatst worden.
Zij zullen tevens opgenomen worden in de eerstvolgende Gazet van
de Carnavalist die verschijnt
omsteeks 15 april 2009.

Contactadres : C.V. De Naomiekes
Bertrand Chretien - Tongershuisstraat 41 - 3700 Tongeren
Tel. 012/23 27 28 - GSM 0485/91 16 96
0894/150208
Te huur
Prachtige prinsenwagen met polyesterfiguren en onderstel
Vraagprijs : € 300,00 per dag

Te huur
Diverse wagens

Contactadres : CV De Muiletrekkers
Van Kerckvoorde Frank - Staakstraat, 20 - Assenede
GSM 0473/22 26 81 - GSM 0476/39 97 74
1332/240307
www.dekazoebereers.be
Te koop
Verschillende figuren.
- polyester poppen: 3,00 m hoog (2 stuks)
- polyester fruit: appels, appelsienen, enz. (7 stuks)
- isimo koetsier: 2,50 m hoog
Carnavalkledij.
- 31 kostuums: thema “Disco” (zie foto)
- 19 kostuums: thema “Hippie’s”
Contactadres:
C.V. De Weerelt
Billen Mario
Kukkelbergstraat, 50
Communicatie kan in het Nederlands
Contactadres : K.V. 2000
Niks Leo - Rue de Vivier, 4 - 4851 Gemmenich
Tel 087/78 69 35

3830 Wellen
GSM:0497/31 00 87
www.cvdeweerelt.be
E-mail: mario.billen@telenet.be

1095/131106
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advertenties “te huur” en “te koop”
Te Koop
Platte wagen zonder opbouw. Voorzien van een dissel en opstapje.
Afmetingen: L: 8 m - B: 2 m
Versterkt onderstel in goede staat.
Prijs overeen te komen.
Website: users.telenet.be/sjikkestikken

Te Koop
Hunnenkleed. (compleet met hoofddeksel)
Prijs overeen te komen.

Contactadres : De Sjikke Stikken - Baasrode
De Visscher Sven - Schippersdijk, 2 - 9200 Baasrode
Tel.: 052/52 46 16 - GSM: 0473/36 23 77
sjikkestikken@hotmail.com
1138/010408

Contactadres : De Jokers - Turnhout
Storms Staf
Tel.: 014/71 41 29 - GSM: 0496/50 18 03
stafke50@live.be

Te koop
Prachtige wagen van 11,0m met als thema “Eddy Wally”.
Deze wagen behaalde in 2008 de 1ste prijs te Lokeren.
De kledij past uitstekend bij de wagen door de vele kleurencombinaties, blinkers, pluimen, enz..
Wagen en kledij kunnen samen aangekocht worden maar ook
afzonderlijk.

Te koop
Carnavalwagen in polyester, eveneens te gebruiken als prinsenwagen. Is voorzien van een nieuw laagje verf.
L: 13,0 m - B: 3,2 m - H: 4,0 m. Ruimte voor verschillende personen.
Vraagprijs: 1.700 € (bespreekbaar indien de wagen snel verkocht
wordt).
Zie eveneens website: www.palmboerkes.net

Contactadres : De Gilles van Lokeren - Lokeren
Van Kerkhove Leo - Heirbrugstraat, 6a - 9160 Lokeren
Tel.: 09/349 63 92
1338/290808
wesken_8@hotmail.com

Contactadres : De Palmboerkes - Kieldrecht
Weyenberg Geert - Nieuw Arenbergstraat, 5 - Kieldrecht
GSM: 0473/52 14 36
1065/130308
geert.weyenberg@skynet.be

Te koop
Carnavalkledij (zie foto links).
In totaal 37 stuks, namelijk, “ridder man” (13 st.), “ridder jonkvrouw” (10st.), “space-fighting lady” (7st.), “ridder klein” 1st.),
“prinses klein” (6 st.).

Te koop
Carnavalwagen met als thema “Ratatouille”.
Wagen “Kaasblok met rat” en “Blauwe rat” afzonderlijk te koop.
Eventueel ook mogelijk om kostuums er bij te krijgen.
Prijs overeen te komen.

0025/190808

Carnavalkledij (zie foto rechts).
In totaal 22 stuks, namelijk, “mannenpakken (8 st.), “vrouwenpakken” (10 st.), “kinderpakken” (4 st.)

Contactadres : De Stroopmennekes - Borgloon
Rochus Eddy - Rullecovenstraat, 119 - 3840 Borgloon
Tel.: 012/74 57 26 - GSM: 0473/36 36 43
eddy.rochus@telenet.be
1388/041108

Contactadres : Farfalla - Merelbeke
Debosscher Kirsten - 9820 Merelbeke
kirstendebosscher@hotmail.com
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Te koop

Te koop

Zelfrijdende wagen (zie foto 3)
Eveneens te koop. Losse poppen “De Geest van Aladin”, Aladin zelf
en twee slangen (zie foto 1 en 2).

Prachtige Belle Epoquekledij afgewerkt met
glanspajetten en veren.

Prijs overeen te komen.

Zeer sterke en degelijke uitvoering, volledig

Foto’s van deze poppen kunnen via e-mail aangevraagd worden.

afgewerkt met voering.
Eén seizoen oud. In totaal 18 stuks.

Foto 1

Meer foto’s zijn te bezichtigen op
www.kannunikskes.be

Contactadres : De Kanninkskes - Borgloon
Bart Vankriekelsvenne - Boomstraat, 88 - 3840 Borgloon
GSM: 0477/ 41 51 93 - bart.nadine@telenet.be
1100/110208

Te koop
Mooie Tirolerwagen.
Volledig opnieuw opgespoten.
Veel ruimte boven, en achter op de wagen is er plaats voor ongeveer 25 personen.
Afmetingen: B: 4,00 m - L:17,00 m - H:4,50 m met de pop omhoog.
Vraagprijs: 1.500 euro, maar er mag altijd geboden worden.

Foto 2

Foto 3
Contactadres : Feest- en Sportcomité Kwenenbos - Merelbeke
De Raeve Gerrit - Wielewaalstraat, 3 - 9820 Merelbeke
GSM: 0484/50 65 22 - gerritderaeve@skynet.be 0564/04042008

Te koop
Opbouw carnavalwagen of wagen.
Thema ”Feest in de Hof”.
Vier insecten die muziek spelen en vijftien bloemen.
De kledij is eveneens te koop.
Prijs overeen te komen.
Telefoon Nico De Tender - 0477/70 84 60

Contactadres : De Bergtappers - Gellik
Jeurissen Danny - Bessemerstraat, 186 bus 2 - 3620 Lanaken
GSM: 0477/51 51 73 - jeurissendanny@hotmail.com
836/020408

Contactadres : Party Animals - Belsele
De Taey Koen - Groenstraat, 64 - 9111 Belsele
Tel.: 03/772 36 79 - GSM: 0477/70 84 60
1210/150508
koen_detaey@hotmail.com
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Te Koop
Carnavalwagen te koop met de volgende afmetingen
L: 9,00m - B: 2,50m - H: 2,00m
Voor informatie gelieve te telefoneren tussen 17u00 en 20u00.
Prijs overeen te komen.

Te koop
Levensgroot Ros Beiaard
Paard 4,60 m hoog in perfecte
staat. Onder het paard is er plaats
voor een vorkheflift waarmee het
eenvoudig kan verplaatst en opgelift kan worden.
Prijs overeen te komen.
Contactadres :
De Sjikke Stikken - Baasrode
Goossens Gilbert
Mandekensstraat, 124
9200 Baasrode
GSM: 0473/35 23 77
Tel.: 052/52 46 16
www.users.telenet.be/sjikkestikken

1138/210207

Te koop
Volgende wagens.
Foto 1: Moby - Foto2: Trap - Foto 3: Pater - Foto 4: Snot
Er zijn eveneens een groot aantal losse objecten in polyester te
koop, samen met nog andere wagens.

Contactadres : De Biersussen - Balen
Van Eynde Jurgen - Musstraat, 6 - Balen
GSM: 0494/13 1199
jurgen@debiersussen.be

0771/101107

Contactadres : De Binke - Sint-Truiden
Neven Steven
GSM: 0475/53 40 07 steven.neven@pandora.be 1251/010908

Te koop
Praalwagen in de vorm van een boot. Met of zonder kleding
In zeer goede staat

1147/160408
Contactadres : Halfweg - Kaggevinne
Verheyden Noël - Diestersteenweg, 168 - 3270 Kaggevinne
GSM: 0473/49 93 26 - verheyden.n@hotmail.com

23 prachtige kostuums (12 dames, 7 heren en 4 kinderen).
Thema “IJskoningin”. In zeer goede staat.

Te koop
Zeer degelijke zefrijdende prinsenwagen waarop plaats is voor 20
personen opstaan. Degelijk onderstel van een MAN vrachtwagen
met servostuur.
Kostprijs 1.000 euro.
Tevens nog enkele Honda-stroomgroepen te koop.
Alles is vrijblijvend te bezoeken.

Contactadres : De Klein Stieënkes - Sint-Truiden
Brans Sabine - Diesterstraat, 72 - 3800 Sint-Truiden
GSM: 0475/44 14 10 - 011/68 71 89
1288/080208
brans.sabine@skynet.be

Contactadres : De Sjokos - Kapelle-op-den Bos
De Boeck Herman - Vroonbaan, 79 - 1880 Kapelle-op-den-Bos
Tel.: 015/71 37 82 - GSM: 0476/41 42 26
0187/060808
hermandeboeck@telenet.be

Te koop
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raad van bestuur
Te koop

Prachtige houten trein, perfect afgewerkt, volledig in orde.
Lengte: 9,0m - Breedte: 3,0m - Hoogte: 4,2m.
Vraagprijs: 1.900 euro (overeen te komen)

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

1042/250208

Te koop
Tweedelige praalwagen in polyester.
Thema ”Kerjeuzeneuze posterdpotten leven niet lang”.

Te koop
Praalwagen in polyester.
Thema: Aladin
Staat: nieuw gebouwd voor carnaval 2008
Perfect vervoerbaar op wagenremorque zonder te demonteren.
Prijs overeen te komen

Contactadres : HKV Toeternitoe - Halle
Musch Stefaan
1378/170808
GSM: 0496/96 87 96 - stefaan.musch@pthree.be

Te koop
Kostuums. Boeren en boerinnen met klompen.
Foto 1: Moby - Foto2: Trap - Foto 3: Pater - Foto 4: Snot
Contactadres : De Lustige Vrienden - Tongeren
Eward Ruyter - Jekerstraat, 68 - 3700 Tongeren
GSM: 0486/40 77 74
eward.ruyter@telenet.be

0811/070308

Te koop - Te huur
prachtige prinsenwagens, met polysterfiguren en onderstel

Contactadres : De Postichkes - Halle
Heyndrickx Ivo - Kapelweg, 3 - 1500 Halle
GSM: 0475/94. 58 32 - email: atlantic@cogebi.com
0366/230608

Diverse wagens

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 en te huur

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

Contactadres : De Polyoeters - Beringen
1099/031008
Van Ende Gert - Muizenheide, 40 - 3580 Beringen
GSM 0473/11 53 87 - vanendebuekers@hotmail.com

Contactadres : K.V. De Waterratten
Vanheusden Bart - Grotestraat 195 - Maasmechelen
0694/010306
GSM 0477/97 54 71
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Te koop
1. Uniseks kostuums (foto links) - 29 stuks (broek, vest, muts,
schijf met bretellen, strik, beenverwarmers, pompons en handschoenen.
2. Herenkostuums (foto rechts) - 10 stuks (broek, bloes, tailleband, kraag, masker).
3. Dameskostuums (foto rechts) - 10 stuks (rok, kleed, kraag,
hoed, masker).

informatief

Te koop
Kostuums met als thema “Kasteelheren/jonkvrouwen”.
25 mannenkostuums, 20 vrouwenkostuums en 3 kinderkostuums.
Vraagprijs: 25 € per kostuum (nieuwwaarde: 49 € - slechts
tweemaal gebruikt).
Wagen met als thema “Kasteel/burcht”
L: 9,0m - B: 2,2 m - H: 3,5 m
Vraagprijs: 2.500 €
Wagen met kostuums. Alles samen 3.500 €

1178/171108
Contactadres : De Vudszelkes Sint-Truiden
De Bruyn Koenraad
Zoutleeuwsesteenweg, 166 Sint-Truiden
GSM 0477/55 72 85 - koenraad.debruyn@telenet.be
Te koop
Twee prachtige carnavalwagens (zie foto’s) met aangepaste kledij

Contactadres : Die Pelter Flügeltellers - Overpelt
Friet Ludwig - Jeugdlaan, 19/2 - 3900 Overpelt
GSM: 0498/92 97 21 - ludwig.friet@telenet.be

1188/280208

Te koop
Prachtige carnavalswagen
in uitstekende staat.
Prijs overeen te komen.
Contactadres : De Zwiebertjes - Overpelt
Willekens Herman - email: patrick.cuijvers@belgacom.net
Telefoon: 011/64 72 85 GSM: 0477/22 17 31 0579/170808
Te koop
- Carnavalswagen “Feesttafel” (zie onderstaande afbeelding).
- Een grote partij poppen in polyster in goede staat. Verkrijgbaar
tegen een spotprijs, wegens plaatsgebrek.
- Prinsenkostuum en steek zo goed als nieuw. Gemaakt bij Salon
Roger.

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

Contactadres : De Loeties - Ronse
Kindt Donald - A. Delhayeplein, 6 - 9600 Ronse
TEL: 055/21 21 01 - stafke-ronse@telenet.be

1239/150908

0771/040109
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