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Geachte	lezer,
Beste	carnavalsvriend,

Het	 carnaval	 in	 Vlaanderen	 draait	 op	
dit	moment	op	 zijn	hoogste	 toerental.	
Na	een	lange	en	intense	voorbereiding	
kunnen	 alle	 registers	 opengetrokken	
worden.	 Niet	 alleen	 de	 hoogmis	 voor	
elke	 rasechte	 carnavalist	 maar	 ook	
het	jaarlijks	terugkerend	feest	dat	hoe	
langer	hoe	meer	aandacht	krijgt	vanuit	
alle	hoeken	van	onze	samenleving.	

Het	aantal	scholen	waar	de	laatste	jaren	
een	 carnavalsfeestje	 georganiseerd	
wordt,	 neemt	 elk	 jaar	 toe.	 Zelfs	
bedrijven,	 sociale	 organisaties,	
ouderlingentehuizen,	 enz.	 spelen	 er	
op	 in,	zonder	dan	nog	 te	spreken	van	
de	 vele	 handelaars	 die	 hun	 winkels	
een	 carnavaleske	aankleding	geven	of	
allerhande	 carnavalspulletjes	 te	 koop	
stellen.

Mijn	 aandacht	 werd	 onlangs	 nog	
getrokken	 door	 de	 titel	 “Carnaval	 in	
aantocht”	 op	 de	 voorpagina	 van	 de	
jongste	editie	van	het	ledenblad	van	de	
KVLV.	De	zogenaamde	“Boerinnengilde”	
die	in	haar	ledenblad	over	twee	pagina’s	
enkele	tips	geeft	om	op	een	goedkope	
wijze	carnavalspakjes	voor	kinderen	te	
maken.	Dit	bestond	tien	à	vijftien	jaar	
geleden	niet.	Of	met	andere	woorden:	
carnaval	 trekt	 jaar	 na	 jaar	 alsmaar	
meer	 aandacht	 van	 mensen	 die	 niet	
continue	 actief	 bezig	 zijn	 met	 het	
carnavalsgebeuren.	 Een	 erg	 positieve	
evolutie	 waarop	 wij	 als	 doorwinterde	
carnavalisten	horen	in	te	spelen.

Het	is	misschien	al	een	cliché	geworden,	
maar	ik	kan	er	niet	genoeg	op	hameren	

dat	de	georganiseerde	 carnavalisten	alles	
in	 het	 werk	 moeten	 stellen	 om	 carnaval	
op	 de	 juiste	 wijze	 te	 beleven	 en	 onder	
de	 aandacht	 te	 brengen.	 Jaren	 aan	
een	 stuk	 hebben	 we	 alle	 zeilen	 moeten	
bijzetten	om	in	de	eerste	plaats	de	media,	
maar	 ook	 diegenen	 die	 carnaval	 vanuit	
een	 negatieve	 hoek	 bekeken,	 ervan	 te	
overtuigen	 dat	 mensen	 die	 actief	 zijn	
binnen	 het	 carnavalsgebeuren	 meer	 zijn	
dan	 gepatenteerde	 zuipschuiten.	 Dat	
imago	zijn	we	ondertussen	blijkbaar	stilaan	
kwijtgeraakt.

Niettemin	 blijft	 er	 nog	 veel	 werk	 aan	 de	
winkel	 en	 is	 er	 nog	 een	 behoorlijke	 weg	
af	 te	 leggen	 om	 het	 alcoholmisbruik	 uit	
onze	 stoeten	 te	 bannen.	 De	 overtuigde	
“carnavalisten”	 hebben	 ondertussen	 het	
geweer	 van	 schouder	 gewisseld,	 maar	
helaas	lopen	er	tussen	onze	carnavalisten	
ook	nog	veel	“carnavalsvierders”	rond	die	
tijdens	 de	 optocht	 menen	 de	 aandacht	
van	 het	 publiek	 te	 moeten	 trekken	 door	
met een flesje bier rond te zwalpen.  
Sorry,	 maar	 het	 is	 precies	 dat	 wat	 het	
imago	 van	 carnaval	 blijft	 aantasten.	
Voorzitters	 en	 verantwoordelijken	 van	
onze	carnavalsgroepen	dragen	in	deze	een	
erg	belangrijke	verantwoordelijkheid.

Feiten	 zoals	 vechtpartijen	 onder	
carnavalisten,	die	zich	de	laatste	maanden	
op	enkele	plaatsen	hebben	voorgedaan	en	
die	in	de	media	breed	uitgesmeerd	worden,	
versterken	 ongetwijfeld	 dat	 negatieve	
beeld	 over	 carnaval	 dat	 nog	 steeds	 bij	
sommigen	 bestaat.	 Meningsverschillen,	
twistpunten,	 …	 hoeven	 niet	 met	 vuisten	
beslecht	te	worden.	Er	bestaan	nog	andere	
mogelijkheden,	 zoals	 o.a.	 het	 “gezond	
verstand”	en	de	dialoog.

Maar	goed,	ondertussen	rollen	de	wagens	
overal	 te	 lande	 weer	 uit	 de	 hangars	 en	
schuren	en	verspreiden	ze	zich	in	collones	
over	 het	 wegennet.	 Al	 dan	 niet	 met	 een	
resem	 gemeentelijke	 machtigingen	 op	
zak.	 Als	 je	 van	 een	 soep	 mag	 spreken!	
In	 dit	 geval	 heeft	 de	 overheid	 speciaal	

haar	uiterste	best	gedaan	om	er	een	niet	
te	 vreten	 brei	 van	 te	 maken.	 Hopelijk	
krijgt	 SOS-Piet	 nog	 de	 tijd	 om	 ter	 hulp	
te	 schieten.	 Maar	 goed,	 het	 is	 niet	 de	
bedoeling	 om	 dit	 voorwoord	 te	 vullen	
met	 commentaren	 op	 deze	 mispoes	 van	
formaat.	In	de	binnenbladen	komen	we	er	
iets	meer	gedetailleerd	op	terug,	al	blijven	
we op dit moment letterlijk en figuurlijk 
met	de	“aangebakken”	peren	zitten.

Sinds	de	jongste	editie	van	ons	ledenblad	
in	 de	 maand	 december	 heeft	 onze	
federatie	 twee	 belangrijke	 evenementen	
achter	 de	 rug.	 Op	 6	 december	 vond	 in	
Sint-Truiden	 ons	 jaarlijks	 banket	 plaats.	
Een	uitverkochte	editie	doch	zeker	niet	de	
beste	van	de	laatste	jaren.	We	moeten	dit	
durven	toegeven,	maar	het	is	nu	eenmaal	
een	 feit	 dat	 er	 zich	 soms	 onverwachte	
situaties	 kunnen	 voordoen	waardoor	 niet	
alles	 verloopt	 zoals	 het	 zou	 moeten.	 Wij	
zullen	 er	 dus	 over	 waken	 om	 dit	 in	 de	
toekomst	te	voorkomen.

Amper	vier	weken	later	vond	het	Feest	der	
Goedgemutsten	 plaats	 te	 Tongeren.	 Om	
en	bij	de	3700	carnavalisten	tekenden	er	
present	en	maakten	er	een	prachtig	feest	
van.	 Uit	 de	 talloze	 positieve	 reacties	 die	
wij	 achteraf	 hebben	 mogen	 optekenen,	
mogen	 we	 in	 dit	 geval	 besluiten	 dat	 de	
37ste	 editie	 van	 dit	 megafeest	 een	 groot	
succes	 werd.	 Een	 succes	 dat	 wij	 in	 de	
eerste	 plaats	 te	 danken	 hebben	 aan	 de	
maandenlange	inzet	en	voorbereiding	van	
de	 organiserende	 carnavalsvereniging	 de	
“Ridders	 van	 Heco”	 uit	 Tongeren,	 onder	
de	 leiding	 van	 Jean	 Smullenberghs.	 Hij,	
samen	met	zijn	volledige	ploeg	van	bijna	
200	medewerkers,	 verdienen	hiervoor	op	
zijn minst een erg dikke proficiat.

Ziezo,	beste	vrienden,	mijn	tweemaandelijks	
inleidend	praatje	staat	er	weer	op.	Ik	wens	
jullie	allen	nog	erg	veel	carnavalsvreugde.

Met	carnavaleske	groeten,

Jef	Langenaeken
Voorzitter	FEN-Vlaanderen
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van de ene artiest in de andere.
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in memorium

Rudi Groosman, amper enkele maanden 
bestuurslid bij FEN-Vlaanderen, overlijdt na een 
kortstondige ziekte.
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Onze federatie verloor in minder dan 
een jaar drie collega bestuursleden. 
Begin vorig jaar Michel Maes uit De 
Panne, in de herfst Ray Verpoorten 
uit Leopoldsburg en nu, twee weken na 
ons feestbanket te Sint-Truiden, Rudi 
Groosman uit Sterrebeek.
Afscheid nemen van drie goede vrienden 
binnen een tijdspanne van amper tien 
maanden is zwaar. Het heeft ons allen 
dan ook fel getroffen en velen hopen in 
stilte dat het jaar 2010 ons meer geluk 
zal brengen.
Onze vriend Rudi Groosman bekleedde 
binnen onze federatie sinds de jongste 
Algemene vergadering in de maand 
mei 2009 de functie van provinciaal-
commissaris voor de provincie Vlaams-
Brabant.
Amper twee weken na gezellig samen te 
hebben gezeten ter gelegenheid van ons 
jaarlijks feestbanket, waar Rudi zoals 
altijd van de partij was, bereikte ons 
het onheilspellende bericht dat Rudi 
overleden was. 
De meesten van ons wisten dat 
Rudi ziek was, doch vanuit ons 
aangeboren optimisme en wetende 
dat de hedendaagse geneeskunde vele 
mensenlevens kan redden, gingen we er 
vanuit dat Rudi wel vlug zou herstellen. 
Al onze hoop was er op gericht. 

“Het zou zijn tijd moeten hebben,” 
zoals men dat vaak in de volksmond 
zegt, maar helaas enkele dagen later 
werden we met de keiharde realiteit 
geconfronteerd. Vriend en collega 
Rudi was tegen alle verwachtingen 
in, zonder dat de wetenschap hem de 
helpende hand had kunnen reiken, uit 
het dagelijkse leven weggehaald. 
We werden er stil van en overmand 
door ongeloof, want dat had niemand 
van ons verwacht.
En dus moesten we op 21 december 
afscheid nemen van een persoon die 
we allen lief hadden. Voor wie we allen 
bewondering en respect hadden omwille 
van zijn goede inborst. 
De goedlachse Rudi met wie we samen 
binnen onze kleine leefwereld van het 
carnaval vele aangename uren hadden 
mogen vertoeven. 
Een steeds vriendelijke en goedgemutste 
collega die zich tal van jaren had ingezet 
voor het carnaval in Zaventem. 
Samen met zijn andere collega’s van 
“De Varkenskoppen” heeft hij tijd nog 
moeite gespaard om er voor te zorgen 
dat carnaval in Zaventem leefde en 
dat er ieder jaar door de straten van de 
gemeente een kleurrijke carnavalstoet 
trok met als doel de grote schare 
toeschouwers even weg te halen uit de 
dagelijkse sleur van het leven.
De sociale rol van een carnavalstoet 
in een gemeente wordt trouwens vaak 
zwaar onderschat. Immers precies op 
die dag mag iedereen, jong en oud, 
vanuit om het even welke stand of 
rang in onze maatschappij, zonder 
onderscheid in ras of religie,  ongestoord 
en ongedwongen “even anders zijn”. 
Weg dat vervelende dagelijkse masker. 
Allemaal samen op straat, arm in arm 
feest vieren, ver weg van de dagelijkse 
stress. Een niet onbelangrijke 

verstrooiing in deze crisistijd.  
Aan “dat” jaarlijks wederkerende 
proces gaf onze dierbare vriend zijn 
volle steun. Want hij zag en hij voelde 
aan dat hij op die wijze vele mensen 
voor enkele uren gelukkig kon maken 
door hen een aangenaam en heilzaam 
vermaak te bezorgen.
Mensen die zich daarvoor engageren, 
beste vrienden, beschikken over een 
unieke levenskwaliteit. Een doelstelling 
waarvoor we gerust ons petje mogen 
afnemen.
Maar niet alleen het carnaval van 
Zaventem lag hem zeer nauw aan het 
hart. 
In de lente van vorig jaar werden 
we binnen onze federatie bijzonder 
aangenaam verrast door het goede 
nieuws dat Rudi zich kandidaat stelde 
om in de toekomst ook deel uit te maken 
van de Raad van Bestuur van FEN-
Vlaanderen. 
Een functie waarop hij bijzonder fier 
was en die hij beschouwde als het ideale 
verlengstuk van zijn eervolle carrière 
bij De Varkenskoppen. 
Het was voor hem de zoveelste nieuwe 
uitdaging in zijn leven en we waren 
er allemaal rotsvast van overtuigd 
dat onze nieuwe speler de juiste keuze 
was om het Vlaams-Brabantse team 
krachtdadig te versterken.
Jammer genoeg heeft deze euforie, 
zowel bij hem als bij ons, niet lang 
mogen duren en hebben we veel eerder 
dan we ooit hadden durven vermoeden 
afscheid moeten nemen van deze “toffe 
pé”.
Beste Rudi, van harte bedankt voor 
de warme momenten die we samen 
mochten beleven en de vele “goede 
daden” die je leven rijkelijk hebben 
gevuld.
Vaarwel, het ga je goed. 
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Gemeentelijk Feestcomite Temse 
viert 3 x 11

De deelgemeente Temse vierde carnaval in 1913 en 1914. De oorlog onderbrak deze feestelijkheid en toen hij geëindigd 
was, liet het gemeentebestuur de carnavalsviering niet meer toe. De invloed van de plaatselijke kerkelijke overheid was 
daaraan niet vreemd. Tussen de oorlogen door drong de toenmalige neutrale middenstandsorganisatie (Onpartijdige 
Middenstandsbond van Temsche) er herhaaldelijk bij het gemeentebestuur op aan, carnaval toch toe te laten, maar het 
gemeentebestuur hield het been stijf. 
Gelukkig heeft het gemeentebestuur later een totaal andere houding aangenomen ten opzichte van carnaval en viert men 
dus dit jaar 3 x 11 jaar carnaval in Temse. Een boeiend verhaal zoals je zal kunnen lezen.
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Logo

Ondanks	het	destijds	uitgevaardigde	verbod	
waren	 er	 toch	 altijd	 pallieters	 die	 zich	
verkleedden	en	van	het	ene	naar	het	andere	
café	 trokken.	 Het	 zwaartepunt	 van	 hun	
clandestiene	activiteiten	situeerde	zich	in	de	
Vooruitgangstraat,	 de	 Nijverheidstraat,	 de	
Vrijheidstraat,	de	Volksplaats	en	het	Hollands	
Gelaag,	 een	buurt	die	 indertijd	 rijkelijk	met	
cafés	bezaaid	was.	
Mandenmakers	 gaven	 de	 toon	 aan	 in	 dit	
kleurrijke,	 dranklustige	 gezelschap,	 dat	
vooral	 ’s	maandags	voor	Aswoensdag	actief	
was	en	vrijwel	steeds	wist	te	ontsnappen	aan	
de	grijparmen	van	de	wet,	hoe	vurig	die	ook	
in	het	rond	tastten.	
In	die	 tijd	 stelde	men	aan	de	hoek	van	de	
Vooruitgangstraat	 zelfs	 speciaal	 agenten	op	
om	de	carnavalisten	bij	de	lurven	te	vatten.	
Soms	 –	 wanneer	 niet	 meer	 kon	 ontsnapt	
worden	 -	 kwam	 het	 tot	 handgemeen	 met	
de	 “	 champetters”	 en	 dat	 gaf	 voedsel	 aan	
de	stelling	van	de	gemeentebestuurders,	die	
carnaval	als	een	bron	van	zedenverwildering	
beschouwden.
Ook	 na	 de	 tweede	 wereldoorlog	 kwam	
carnaval	niet	op	de	feestkalender.	Er	was	wel	
een	carnavalsgroep	die	alom	succes	oogstte,	
in	het	bijzonder	“De	Walt	Disneyvrienden”.	
De	VVV	bleef	nochtans	de	gedachte	levendig	
houden	en	private	verenigingen	organiseerden	
elk	 jaar	 “carnavalbals”,	 verkleed	 en	
gemaskerd.	In	september	1971	werd	door	de	
VVV	 de	 ‘Prinsen-Carnavalfeesten’	 ingericht,	

waarop	Prinsen	uit	gans	België	tegenwoordig	
waren	en	waar	de	Koning-Carnaval	van	België	
werd	 gekozen.	 Deze	 eer	 viel	 te	 beurt	 aan	
Prins	Walter	II	van	Eupen.	Op	dat	moment	
kende	ook	Temse	zijn	eerste	Prins:	Omar	I				
(Omer	Wauman).	
Nadat	 de	 vakantieperiode	 1977	 achter	 de	
rug	lag,	begonnen	in	alle	carnavalgemeenten	
de	 werkzaamheden	 ter	 voorbereiding	 van	
carnaval.	In	de	nieuwe	gemeente	Temse	(na	
de	fusies	van	gemeenten	op	1/1/1971)	was	
ondertussen	het	besef	gegroeid	dat	diende	
gestreefd	naar	een	zorgvuldig	georganiseerde	
viering,	 waaraan	 de	 vier	 deelgemeenten	
zouden	meewerken.	

Carnaval	 1977	 werd	 door	 elke	 gemeente	
apart	 gevierd.	 In	 Tielrode,	 Elversele	 en	
Steendorp,	waar	de	viering	al	jaren	bestond,	
verliep	alles	vlot,	maar	in	de	kerngemeente	
Temse,	die	sinds	de	eerste	wereldoorlog	geen	
carnavalsviering	 meer	 had	 gekend,	 werd	
duidelijk	de	nood	aan	een	stevige	organisatie	
aangevoeld.	 De	 V.V.V.	 van	 Temse	 nam	 als	
eerste	 het	 initiatief	 om	 te	 komen	 tot	 een	
georganiseerde	carnavalsviering.	
Op	 vrijdag	 30	 september	 organiseerde	
zij	 een	 voorlichtingsavond	 over	 carnaval,	
met	 als	 gastsprekers	 vooraanstaanden	 uit	

het	 carnavalsleven	 van	 Eupen.	 Het	 was	
de	 bedoeling	 van	 de	 V.V.V.	 dat	 uit	 deze	
voorlichtingsavond	een	comité	zou	groeien	
dat	 het	 carnavalsgebeuren	 te	 Temse	 op	
zich	 zou	 nemen.	 Alle	 belangstellenden,	
zowel	 verenigingen	 als	 particulieren,	
waren	 op	 deze	 avond	 uitgenodigd.	 De	
belangstelling	beantwoordde	echter	niet	aan	
de	 verwachtingen.	 Het	 gemeentebestuur	
van	 Temse,	 meer	 bepaald	 de	 schepen	
van	 feestelijkheden,	 Désiré	 Van	 Riet,	 nam	
uiteindelijk	het	initiatief	tot	het	samenstellen	
van	het	comité.	
Er	werd	een	comité	gevormd	bestaande	uit	
vertegenwoordigers	van	alle	deelgemeenten.	
Op	donderdag	3	november	1977	kwam	het	
comité	 voor	 het	 eerst	 samen.	 Daar	 werd	
dan	 de	 basis	 gelegd	 van	 de	 viering	 die	
op	 zaterdag	 25	 februari	 1978	 plaats	 zou	
vinden.	Eén	der	belangrijkste	vertrekpunten	
was	het	inlichten	van	de	bevolking	over	het	
geplande	gebeuren.	
Op	 woensdag	 30	 november	 1977	 vond	
in	 de	 feestzaal	 van	 het	 gemeentehuis	
een	 voorlichtingsavond	 plaats	 waarop	 de	
voorzitters	 en	 de	 secretarissen	 van	 alle	
verenigingen	 waren	 uitgenodigd,	 evenals	
alle	 belangstellende	 particulieren.	 Het	
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Burgemeester Luc De Ryck stapt mee in 
de jaarlijkse carnavalstoet

De	vriendschapsbanden	met	deze	stad	uit	
het	Duitstalig	 gedeelte	 van	België	worden	
stevig	 onderhouden.	 Een	 volle	 bus	 met	
carnavalisten	uit	Temse	trekt	zo	 ieder	jaar	
naar	 Eupen	om	er	 deel	 te	 nemen	aan	de	
Rosenmontagszug	 en	 omgekeerd	 is	 er	
elk	 jaar	 een	belangrijke	delegatie	 van	het	
stadbestuur	van	Eupen	te	gast	in	Temse.	

Orde van de Kaailopers
Deze	 orde	 die	 in	 1992	 werd	 opgericht,	
wordt	uitsluitend	toegekend	aan	personen	
die	 zich	 op	 het	 vlak	 van	 carnaval	 Groot	
Temse	 uitzonderlijk	 verdienstelijk	 hebben	
gemaakt.	De	medailles	van	de	Orde	stellen	
het	 monumentale	 beeld	 “De	 Kaailopers”	
van	 Valeer	 Peirsman	 voor,	 met	 bovenaan	
een	 carnavalsmasker.	 Het	 ordeteken	
zelf	 werd	 eveneens	 ontworpen	 door	 de	
beeldhouwer.	
De	 eerste	 medailles	 van	 de	 Orde	 van	 de	
Kaailopers	 werden	 toegekend	 aan	 de	

bestuursleden	 van	 de	 carnavalcomités	
Groot	 Temse	 die	 zich	 sinds	 de	 stichting	
onafgebroken	(min.	11	jaar)	actief	hebben	
ingezet	voor	carnaval	Groot	Temse.
De	 toekenning	 wordt	 ieder	 jaar	 door	 een	
geheim	 genootschap	 gekozen,	 waarna	 ze		
hun	 beslissing	 vervolgens	 kenbaar	 maken	
aan	de	burgemeester.
Voor	de	geïnteresseerden	willen	we	er	nog	
dit	aan	toevoegen.	Het	monumentale	beeld	
van	de	Kaailopers	 is	 in	Temse	uitgegroeid	
tot	 het	 toeristisch	 visitekaartje	 en	 is	 één	
der	meest	populaire	herkenningstekens	van	
Temse.	Bovendien	is	het	o.m.	vereeuwigd	in	
de	stripalbums	Haaiman	(Kiekeboe,	Merho,	
1993)	en	Het	Zevende	Zwaard	(Jommeke,	
Jef	Nys,	1993).
De	 teksten	 en	 het	 fotomateriaal	 werden	
ons	 bezorgd	 door	 Dirk	 Mettepenningen,	
voorzitter	 van	 het	 Gemeentelijk	
Carnavalcomité	 Temse.	 Waarvoor	 onze	
dank.
FEN-Vlaanderen	wenst	hen	nog	vele	 jaren	
een	zalig	en	gezellig	carnaval.	

zich	ten	dienste	stelde	van	het	carnaval	in	
Vlaanderen,	met	name	FEN	Vlaanderen.
De	 voornaamste	 reden	 waarom	 men	
koos	 voor	 FEN-Vlaanderen	 was	 dat	 deze	
organisatie	werkelijk	ten	dienste	staat	van	
carnaval,	goede	uitleg	geeft	over	alles	wat	
met	 carnaval	 te	 maken	 heeft,	 over	 een	
voortreffelijke	verzekering	beschikt	en	zekere	
allure	heeft	en	ruim	vertegenwoordigd	is.	
Het	 Gemeentelijk	 Carnavalcomité	 Temse	
bestaat	in	2010,	33	jaar	(3x11).	Het	is	een	
vereniging	 die	 kan	 rekenen	 op	 een	 grote	
schare	van	vrijwillige	medewerkers	zodanig	
dat	 carnaval	 Temse	 ieder	 jaar	 naar	 zijn	
hoogtepunt	 toe	 groeit	 met	 het	 gekende	
succes.
Wat	 de	 jaarlijkse	 carnavalstoet	 in	 Temse	
betreft,	kan	gesteld	worden	dat	de	groepen	
uit	 Temse	 hun	 wagens	 meestal	 niet	 zelf	
bouwen.	 In	 vele	 gevallen	 kopen	 zij	 een	
wagen	 en	 kledij	 aan	 en	 verbouwen	 of	
verfraaien	 de	 wagens	 dan	 volgens	 hun	
eigen	behoeften	en	smaak.	
Om	 de	 kosten	 wat	 te	 spreiden	 nemen	
deze	 wagens	 eveneens	 deel	 aan	 andere	
carnavalstoeten	 in	 de	 omliggende	 dorpen	
en	steden.
Naast	de	groepen	uit	Temse	zijn	er	eveneens	
groepen	 uit	 Aalst,	 Lokeren,	 Ninove	 en	
Dendermonde	zodat	er	 in	 feite	een	mooie	
mix	van	 ideeën	en	uitbeeldingen	ontstaat.	
Hun	motto	luidt	trouwens	“Carnaval	Temse	
daar	moet	je	carnavalesk	van	genieten”.
Opmerkelijk	 is	 ook	 dat	 de	 burgemeester	
van	Temse	elk	jaar	meeloopt	in	de	stoet.	

Verzustering met de Stad Eupen
Uit	 wat	 voorafgaat,	 blijkt	 dat	 enkele	
vooraanstaanden	 uit	 de	 carnavalstad	
Eupen	een	belangrijke	rol	gespeeld	hebben	
bij	de	oprichting	van	het	carnavalcomité	in	
Temse.	

feit	 dat	 een	 zeventigtal	 personen	 hierop	
aanwezig	waren,	was	zeer	bemoedigend.
Op	 donderdag	 1	 december	 1977	 gaf	 een	
vertegenwoordiging	van	het	comité	diezelfde	
informatie	 aan	 de	 algemene	 vergadering	
van	de	jeugdraad.	In	de	loop	van	december	
werd	dan	ook	op	de	wijk	Velle	een	speciale	
voorlichtingsavond	gehouden.	
De	 pers	 werd	 grondig	 ingelicht	 over	 de	
omvang	en	de	inhoud	van	de	carnavalsviering	
en	 geleidelijk	 groeide	 een	 daadwerkelijke	
belangstelling.	 Groepen	 bevestigden	 hun	
deelname	 en	 neringdoeners	 schreven	 in	
voor	de	publiciteitskaravaan	en/of	voor	een	
advertentie	in	de	carnavalskrant.	
Het	 comité	 vergaderde	 geregeld,	
onderzocht	 talrijke	 mogelijkheden	 en	 trok	
uit	de	opgedane	ervaringen	conclusies	voor	
nieuwe	initiatieven.	Half	december	werd	de	
plaats	van	Prins	Carnaval	uitgeschreven.	Er	
was	 mogelijkheid	 tot	 kandidatuurstelling	
tot	en	met	16	 januari.	Van	diverse	kanten	
bleek	er	belangstelling	te	bestaan	voor	deze	
functie	 maar	 uiteindelijk	 werd	 slecht	 één	
kandidatuur officieel ingediend, deze van 
de	49-jarige	Marcel	Phillipaert.	
Zoals	 in	 de	 voorwaarden	 bepaald	 stond,	
diende	hij	een	conversatieproef	af	te	leggen,	
proef	waarin	hij	duidelijk	slaagde.
	Half	januari	waren	meer	dan	dertig	groepen	
ingeschreven	 en	 begin	 februari	 werd	 dit	
aantal	nog	opgedreven	tot	47.	Ook	het	aantal	
deelnemers	aan	de	publiciteitskaravaan	en	
adverteerders	steeg	voordurend.	
Bij	het	afsluiten	van	de	inschrijvingen	werd	
de	 balans	 opgemaakt	 en	 telde	 men	 50	
deelnemende	groepen,	aangevuld	met	twee	
gastgroepen	uit	Eupen	die	buiten	competitie	
deelnamen,	evenals	17	deelnemers	aan	de	
publiciteitskaravaan.	
Het	 eerste	 carnavalcomité	 van	 Temse	
werd	 voorgezeten	 door	 Désiré	 Van	 Riet,	
schepen	van	feestelijkheden.	Later	werd	hij	
opgevolgd	door	nog	drie	andere	voorzitters,	
namelijk	Hugo	Smet,	Alajos	Van	Peteghem	
en	Dirk	Mettepenningen.
In	 1991	 besliste	 het	 comité	 om	 lid	 te	
worden	 van	 de	 grootste	 organisatie	 die	
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Koolstraat 58
9300 Aalst

Telefoon en fax: 053/78 77 66 
E-mail: storck@euphonynet.be

Gespecialiseerd
in carnavalsartikelen
mantels - steken - kroontjes

scepters - breuken - medailles
schouderlappen

linten - borduurwerk
alle bedrukkingen

Pins en plaketten 
in verschillende vormen,

maten en prijzen

TENTEN- EN VLOERENBEDRIJF

Verhuur van alle
Tuinfeesttenten - Aanbouwtenten

Spantenten - Dansvloeren

Tripelenweg, 14 
3770 Riemst-Millen

Telefoon: 012/23 32 93 
Fax: 012/39 44 02

www.tenten-lecoque.be
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KC De Zavelzekskes uit Maasmechelen 
stellen boek voor ter gelegenheid

van 4x11-jarig bestaan

Op de foto vlnr. Jacky Jackmaert, voorzitter ZIP-comité - Jef Langenaeken, voorzit-
ter FEN-Vlaanderen - Gilbert Opsteyn, president KC De Zavelzekskes - Georges 
Lenssen, burgmeester van Maasmechelen - Katrien Schaerlakens, medewerkster 
Erfgoedcel Mijn-Streek - Raf Weustenraad, voorzitter KC De Zavelzekskes - Jos 
Weustenraad, schrijver en conservator van het carnavalmuseum.   

Foto - Jos Thomassen

Op	10	januari	2010	stelden	de	KC	De	Zavelzekskes	uit	Maas-
mechelen	hun	boek	“Zoë	veren	v’r	karneval	in	Mechele-aan-de	
Maas	en	aan	de	Maaskant”.  
Het	is	een	prachtig	boek	dat	een	mooi	beeld	schets	omtrent	
het	ontstaan	en	de	verdere	explosieve	groei	van	het	carnaval	
in	Mechele-aan-de	Maas.	
Naast	 de	geschiedenis	 van	het	 lokale	 carnaval	 is	 het	 boek	
rijkelijk	geïllustreerd	met	uniek	fotomateriaal.	Het	is	ook	boei-
end	om	te	lezen	omdat	het	doorspekt	is	met	pittige	en	ludieke	
anekdotes	die	zich	voordeden	tijdens	de	voorbije	43	jaar.				
Het	 initiatief	 om	 een	 boek	 uit	 te	 geven	 kwam	 van	 Jos	
Weustenraad,	 conservator	 van	 de	 carnavalmuseum,	 en	 al	
jaren	een	vaste	waarde	in	de	Mechelse	carnaval.	Tijdens	zijn	
opzoekwerkzaamheden werd hij flink geruggesteund door Presi-
dent	Gilbert	Opsteyn,	de	man	die	het	carnaval	van	Mechelen-
aan-de Maas letterlijk en figuurlijk op de landkaart heeft gezet.
Lezers	die	geïntresseerd	zijn	om	zich	een	exemplaar	van	het	
boek	 aan	 te	 schaffen	 kunnen	 terecht	 bij	 Jos	 Weustenraad	
0477/88	66	94.
FEN-Vlaanderen	wenst	elkeen	die	op	de	een	of	andere	wijze	
zijn	of	haar	medewerking	verleende	aan	dit	 lovenswaardige	
project, alvast een dikke proficiat.     
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FEN-Oostvlaanderen stimuleert haar 
leden om carnavalswagens te bouwen. 

Het bouwen van carnavalswagens is van fundamenteel belang bij het voortbestaan van onze carnavalstoeten in 
Vlaanderen. Onze federatie probeert deze traditie met wisselend succes nieuw leven in te blazen. Twee jaar geleden 
werd in de provincie Limburg getracht om een dergelijk project op te starten, maar omwille van het feit dat het aantal 
geïnteresseerde verenigingen te laag was, werd de zaak afgeblazen. Bij de provinciale afdeling Oost-Vlaanderen kende 
men gelukkig meer succes.	

Nadat	 het	 voorstel	 tijdens	 een	
provinciale	 vergadering	 uit	 de	 doeken	
gedaan	werd,	kon	er	vrij	snel	van	wal	
gestoken	worden	en	werd	beslist	om	van	
start	te	gaan	met	een	lessenreeks.

Om	te	beginnen	diende	men	op	zoek	te	
gaan	naar	een	geschikte	 locatie.	Deze	
diende	 min	 of	 meer	 centraal	 gelegen	
te	 zijn	en	voldoende	 ruimte	 te	bieden	
om	lesgevers	en	cursisten	onderdak	te	
bieden.	

Aangezien	er	een	aantal	jaren	geleden	
al	 tot	 ieders	 tevredenheid	 cursussen	
georganiseerd	 werden	 te	 Hamme,	
werd	 er	 meteen	 contact	 opgenomen	

met	 een	 grote	 meneer	 uit	 de	 Hamse	
carnaval-	 en	 cultuurwereld,	 namelijk	
Ward	Van	Goethem.	

Vele	 uren	 en	 lange	 vergaderingen	
waren	hoegenaamd	niet	nodig	om	Ward	
en	“Die	Hamse	Wuitens”	te	overtuigen	
van	de	feitelijke	bedoelingen.

Zij	 stelden	 onmiddellijk	 hun	
accommodatie	en	tevens	al	hun	hulp	ter	
beschikking	 om	 de	 carnavalsgroepen	
een	 kans	 te	 bieden	 hun	 kennis	 te	
verrijken	op	het	vlak	van	wagenbouw.

Eind	mei	2009	werden	de	uitnodigingen	
door	 provinciaal	 secretaris	 Danny	 De	

De	 volgende	 afspraak	 was	 zaterdag	
4	juli	op	precies	dezelfde	locatie	in	de	
Damstraat	te	Hamme.	Het	warme	nest	
van	“Die	Hamse	Wuitens”	en	hun	al	tot	
ver	 buiten	 de	 landsgrenzen	 gekende	
Wuitensschip.	

Dit	keer	was	het	Dirk	die	de	aanwezigen	
wegwijs	 diende	 te	 maken	 betreffende	

Rudder	 verstuurd	 zodat	 op	 zaterdag		
20	 juni	 2009	 van	 start	 kon	 gegaan	
worden	 met	 de	 eerste	 les	 over	 het	
werken	met	papier-maché.

Zeventien	 personen	 konden	 zien	 en	
ondervinden	 hoe	 een	 vierkante	meter	
kippengaas	 bewerkt	 werd	 tot	 de	 kop	
van	 een	 clown.	 Terwijl	 de	 clownskop	
stilaan	 vorm	 kreeg	 werd	 een	 pakje	
behanglijm	 vermengd	 met	 water	 en	
werden	 een	 tweetal	 telefoonboeken	
herleid	tot	repen	papier	van	12	à	15	cm	
breed.	Deze	repen	werden	vervolgens	
goed	 doordrenkt	 met	 behanglijm	
en	 in	 verband	 aangebracht	 op	 het	
kippengaas.	

Rond	 12	 uur	 werd	 de	 les	 even	
onderbroken	 om	 de	 vele	 hongerige	
magen	 te	 troosten	 met	 een	
overheerlijke	 koude	 schotel	 en	 een	
lekker	gekoeld	drankje.

Ondertussen	 wees	 de	 klok	 al	 13	 uur	
aan	 en	 was	 het	 dus	 de	 hoogste	 tijd	
om	 de	 werkzaamheden	 in	 de	 oude	
pompierskazerne	 verder	 te	 zetten.	
Een	prachtig	stralend	zonnetje	had	er	
intussen	 al	 voor	 gezorgd	 dat	 de	 met	
lijm	 doordrenkte	 repen	 opgedroogd	
waren,	 zodanig	 dat	 ze	 meteen	
geëgaliseerd	 konden	worden	met	 een	
papperige	 substantie	 bestaande	 uit	
een	 mengsel	 van	 water,	 houtlijm	 en	
plaaster.	Na	het	droogproces	kon	alles	
verder	afgewerkt	worden	met	schuren	
en	schilderen.	

Tegen	 16	 uur	 werd	 de	 eerste	 les	
afgesloten	 met	 een	 drankje	 en	 kon	
iedereen	terug	huiswaarts	keren.
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het	werken	met	polyester.	Rond	9	uur	
werd	de	aftrap	gegeven	voor	wat	een	
zeer	 interessante	 voormiddag	 zou	
worden.

Ongeveer	 25	 carnavallisten	 luisterden	
geboeid	 naar	 de	 uitleg	 en	
toelichtingen	 van	 Dirk	 aangaande	 de	
behandeling	 en	 verwerking	 van	 de	
te	 gebruiken	 materialen.	 Als	 eerste	
object	 behandelden	 de	 enthousiaste	
medewerkers	 een	 bloempot.	 Deze	
werd	 vakkundig	 bekleed	 met	 de	
gekende	 polyesterdoek	 die	 eerst	 in	

doch	 als	 gevolg	 van	 een	 samenloop	
van	 omstandigheden	 werd	 men	
genoodzaakt	 de	 lesdag	 met	 isomo	 uit	
te	stellen	tot	zaterdag	3	oktober.	

Dit	uitstel	had	voor	gevolg	dat	een	aantal	
mensen	 meer	 tijd	 hadden	 gekregen	
om	 na	 te	 denken	 over	 het	 unieke	
lesaanbod,	wat	meteen	 resulteerde	 in	
een	40-tal	inschrijvingen.	

Bovendien	was	men	er	intussen	ook	in	
geslaagd	 om	 twee	 echte	 specialisten	
uit	 Aalst	 in	 het	 bewerken	 van	 isomo	
voor	de	kar	te	spannen.	Stipt	om	9	uur	
gingen	ze	 twee	kubussen	 isomo	te	 lijf	
met	een	motorzaag,	een	gloeidraad	en	
enkele	 slijpmachines,	 om	 uiteindelijk	
al	tegen	het	middaguur	de	karikaturen	
van	de	burgemeester	van	Aalst	en	een	

prachtig	 karrenwiel	 te	 voorschijn	 te	
toveren.	

Tegen	 de	 middag	 mochten	 de	
aanwezigen	 aanschuiven	 voor	 een	
stevige	 portie	 frietjes	 met	 Vlaamse	
karbonaden	om	vervolgens	tegen	13.30	
uur	terug	aan	de	slag	te	gaan	voor	de	
afwerking	van	een	aantal	stukken.	

Rond	 de	 klok	 van	 16	 uur	 vonden	 Jos	
en	 zijn	 collega	 dat	 de	 basisuitleg	 in	
principe	 zou	moeten	 volstaan	 om	 aan	
de	 slag	 te	 gaan	 en	 werd	 de	 laatste	
lesdag	afgesloten.	

Ondertussen	 had	 men	 ook	 bezoek	
gekregen	 van	 een	 Nederlandse	 FEN-
delegatie,	 evenals	 een	 afgevaardigde	
van	 de	 Doven	 en	 Gehoorgestoorden.	
Dit	 bezorgde	 de	 organisatoren	 een	
lekker	gevoel	van	waardering.

Tot	 daar	 een	 beknopte	 versie	 rond	
een	 opleidingssessie	 van	 drie	 dagen	
wagenbouw	in	Oost-Vlaanderen.

Als	 voorzitter	 van	 de	 provincie	 Oost-
Vlaanderen	 kan	 ik	 niet	 nalaten	 mijn	
grote	 dankbaarheid	 te	 betuigen	
aan	 “Die	 Hamse	 Wuitens”	 voor	 het	
ter	 beschikking	 stellen	 van	 hun	
accommodatie	 en	 de	 hartelijke	
ontvangst	gedurende	de	lesdagen.	Ook	
wil	 ik	zeker	de	catering	niet	vergeten!		
Ook	aan	de	lesgevers,	Jos	uit	Baasrode	
(papier-maché)	 Dirk	 uit	 Belsele	
(polyesterbewerking)	 alsmede	 Jos	 en	
zijn	collega	uit	Aalst	(isomobewerking)	
een	speciaal	woordje	van	dank	alsook	
aan	 de	 collega’s	 bestuursleden	 van	
FEN-Vlaanderen	voor	de	medewerking	
en	de	steun.	

Marcel	Cassiman	
Voorzitter	Fen	Oost-Vlaanderen	

Het is niet onwaarschijnlijk dat 
mensen of verenigingen na het lezen 
van dit verslag eveneens geïntres-
seerd zijn om eens een keertje deel te 
nemen aan een dergelijke initiatie. 
Mocht zulks het geval zijn kan je best 
contact opnemen met provinciaal-
voorzitter Marcel Cassiman.
Tel:  0475/93 46 57

vloeibare	polyester	gedrenkt	werd.	Na	
een	korte	pauze	was	de	aangebrachte	
laag	 voldoende	 gedroogd	 en	 kon	 er	
begonnen	 worden	 aan	 het	 bijschuren	
met	 schuurpapier.	 Vervolgens	 werd	
nog	 een	 laagje	 verf	 aangebracht	 en	
wezen	 de	 wijzers	 van	 de	 klok	 12	 uur	
aan,	 dus	 tijd	 voor	 een	 stevige	 lunch.	
Neen,	 beste	 lezer,	 het	 werd	 geen	
lunchpakket	 maar	 een	 flinke	 portie	
goudgele	 frietjes	 met	 een	 lekkere	
steak!	

Rond	 13	 uur	 was	 het	 volgende	
slachtoffer	 een	 gewone	 plastieken	
voetbal	die	dienst	moest	doen	om	een	
mooie	bal	uit	polyester	te	maken.	Een	
aantal	deelnemers	waren	onmiddellijk	
paraat	 om	 de	 nodige	 ondervinding	
zelf	 op	 te	 doen	 onder	 het	 waakzame	
en	 steeds	 raadgevende	 oog	 van	
instructeur	Dirk.

Met	 een	 zucht	 van	 voldoening	 werd	
ten	 slotte	 de	 tweede	 zaterdag	 rond	
de	 klok	 van	 16	 uur	 weer	 afgesloten	
met	een	 lekker	gekoeld	pintje	bij	 een	
plezant	gesprek.

De	 derde	 en	 voorlopig	 laatste	 lesdag	
was	 gepland	 op	 zaterdag	 11	 juli	
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FEN-Vlaanderen dankt het 
Stadbestuur van Tongeren 

voor het warme en sublieme 
onthaal op het stadhuis.
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W. VERHAEGEN
en Zonen

E-mail: willy.verhaegen2@telenet.be 

Orde der Spasbinken stelde  een tentoonstelling 
samen naar aanleiding van het 5x11-jubileum 
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De	Orde	der	Spasbinken	uit	Genk	nam	naar	aanleiding	van	het	5x11-
jarig	bestaan	van	hun	vereniging	het	initiatief	om	een	tentoonstelling	
te	organiseren.	
De	 tentoonstelling	stond	opgesteld	 in	de	 inkomhal	van	het	Genker	
stadhuis;	een	ideale	locatie	waar	dagelijks	heel	wat	publiek	passeert	
en	dus	ook	veel	belangstelling	genoot.	
Het	 ligt	voor	de	hand,	dat	wanneer	 je	als	vereniging	meer	dan	50	
jaar	actief	bent	en	in	het	verleden	alles	netjes	verzameld	en	bewaard	
hebt,	er	zoveel	interessant	materiaal	opduikt	dat	het	moeilijk	is	om	
een	juiste	keuze	te	maken.
Het	werd	 in	 ieder	 geval	 een	boeiend	 kijkstuk	waarbij	 op	 een	 zeer	
overzichtelijke	wijze	het	beeld	opgehangen	werd	omtrent	het	Genkse	
carnavalverleden.	
We	 zeggen	 wel	 degelijk	 het	 Genkse	 carnavalverleden	 omdat	 alle	
verenigingen	 die	 ooit	 betrokken	 waren	 bij	 de	 carnavalsviering	 in	
Genk,	zowel	diegenen	die	momenteel	nog	actief	zijn	als	zij	die	van	
het	 toneel	 verdwenen	 zijn	 een	plaats	 gekregen	hadden	 in	de	 ten-
toonstelling.	
Een	tentoonstelling	als	deze	bewijst	bovendien	nogmaals	dat	het	van	
ontzettend	groot	belang	is	om	tijdens	het	bestaan	van	een	vereniging	
alles	netjes	te	archiveren	en	te	bewaren	voor	het	nageslacht.	
Alleszins een dikke proficiat aan de Orde der Spasbinken uit Genk.  
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willen	we	er	nog	aan	toevoegen	dat	er	tal	van	
carnavalsgroepen	zijn	die	aan	tien	tot	vijftien	
carnavalstoeten	deelnemen.
Tenslotte	 moeten	 we	 vaststellen	 dat	 elke	
gemeente	 er	 zijn	 eigen	 interpretatie	 aan	
geeft.	 In	 sommige	 provincies	 wordt	 er,	
hoewel	 het	 om	 een	 federale	 materie	 gaat,	
quasi	 geen	 rekening	mee	 gehouden	 terwijl	
sommige	 Limburgse	 steden	 en	 gemeenten	
er	op	staan	dat	de	regels	min	of	meer	stipt	
nageleefd	worden.	Of	met	andere	woorden,	
de	willekeur	is	troef.
Men	 kan	 zich	 daarbij	 echter	 meteen	 de	
vraag	 stellen	 of	 er	 wel	 degelijk	 van	 een	
stipte	 opvolging	 kan	 gesproken	worden	 als	
we	 vaststellen	 dat	 er	 qua	 vorm	 van	 een	
dergelijke	 gemeentelijke	 machtiging	 de	
meest	uiteenlopende	versies	bestaan	terwijl	
sommige	gemeenten	en	steden	zich	zelfs	de	
vraag	stellen	wie	binnen	hun	bestuur	over	de	
nodige	technische	competenties	beschikt	om	
voor	een	dergelijk	voertuig	al	dan	niet	een	
machtiging	te	verlenen.	
Bedenk	 even	 wat	 voor	 een	 administratieve	
rompslomp	 onze	 verenigingen	 moeten	
doorlopen	om	zich	in	orde	te	stellen.	Iedereen	
heeft	de	mond	vol	over	de	maatschappelijke	
rol	 van	de	 vrijwilligers,	maar	 als	men	deze	
vrijwilligers	onophoudelijk	blijft	geselen	met	
totaal	 overbodige	 regels	 dan	 zullen	 ook	 zij	
zich	op	een	zekere	dag	afvragen:	“Waar	zijn	
we	mee	bezig?”.
Het	 is	 bijgevolg	 betreurenswaardig	 dat	

Gemeentelijke machtigingen voor 
praalwagens. De chaos is compleet!

Op 27 januari 2008 werd er een Koninklijk besluit uitgevaardigd met betrekking tot praalwagens voor folkloristische 
manifestaties die gebruik maken van de openbare weg. Hierdoor werden sinds 29 januari 2008 praalwagens die gebruik 
maken van de openbare weg onder bepaalde strikte voorwaarden vrijgesteld van een aantal wettelijke verplichtingen 
en reglementeringen. Op het eerste zicht een positieve zaak zou men durven vermoeden. Maar er is meer aan de hand! 

Wie	 een	 beetje	 begaan	 is	 met	 het	
carnavalsgebeuren	 weet	 dat	 voormeld	
Koninklijk	 besluit	 er	 gekomen	 is	 naar	
aanleiding	 van	 een	 voorval	 dat	 zich	 in	
december	2006	heeft	voorgedaan	met	een	
carnavalswagen	die	zich	op	de	openbare	weg	
had	begeven	en	ondermeer	niet	verzekerd	
was.	Ondanks	het	 feit	dat	het	gebruik	van	
praalwagens	 op	 de	 openbare	 weg	 reeds	
perfect	 geregeld	 werd	 door	 het	 Koninklijk	
Besluit	van	20	juli	2001	vond	men	het	nodig	
een	en	ander	aan	te	passen.
Bij	 de	opstelling	 van	het	 nieuwe	Koninklijk	
Besluit	 van	 27	 januari	 2008	 heeft	 men	
de	 bestaande	 reglementering	 dus	 willen	
verfijnen. Jammer genoeg heeft men enkel 
en	alleen	rekening	gehouden	met	de	situatie	
van	 het	 carnavalsgebeuren	 te	 Aalst;	 een	
situatie	die	op	andere	plaatsen	eerder	zelden	
voorkomt,	 met	 het	 gevolg	 dat	 de	 inhoud	
van	dit	Koninklijk	Besluit	hoegenaamd	geen	
rekening	heeft	gehouden	met	de	realiteit.
Wij	zijn	er	rotsvast	van	overtuigd	dat	indien	
de	bepalingen	van	dit	Koninklijk	Besluit	in	de	
toekomst	ongewijzigd	gehandhaafd	blijven,	
het	voortbestaan	van	de	carnavalstoeten	in	
Vlaanderen	in	het	gedrang	komt.
Immers,	 door	 het	 invoeren	 van	 het	
zogenaamde	 systeem	 van	 “gemeentelijke	
machtigingen”	zadelt	men	zowel	de	openbare	
besturen	 als	 de	 vele	 carnavalsgroepen	 op	
met	 een	 administratieve	 verplichting	 die	
slechts	 in	 weinig	 gevallen	 zinvol	 kan	 zijn,	
namelijk	wanneer	het	bijvoorbeeld	gaat	om	
wagens	 met	 uitzonderlijke	 afmetingen	 en	
speciale	constructies.	En	precies	daar	wringt	
het	schoentje.
De	klassieke	praalwagen	die	getrokken	wordt	
door	 een	 landbouwtractor,	 terreinwagen,	
lichte	 vrachtwagen,	 …	 en	 waarbij	 de	
wettelijke	 afmetingen	 gerespecteerd	
worden,	wordt	in	principe	niet	geviseerd	–	of	
zou	niet	moeten	geviseerd	worden	-	door	dit	
Koninklijk	 Besluit,	 en	 dat	 is	 ook	 niet	 meer	
dan	logisch.	
Laten	 we	 gewoon	 het	 voorbeeld	 nemen	
van	een	carnavalsgroep	die	een	praalwagen	
bouwt	 op	 een	 aanhangwagen	 van	 een	
landbouwer	 en	 waarbij	 alle	 bepalingen	
betreffende	 breedte,	 lengte,	 hoogte,	 …	
gerespecteerd	 worden.	 Waarom	 zou	 voor	
deze	wagen	 een	gemeentelijke	machtiging	
nodig	 zijn	 indien	 hij	 getrokken	 wordt	

door	 een	 landbouwtractor	 die	 dezelfde	
aanhangwagen	trekt	om	landbouwproducten	
mee	te	vervoeren	op	de	openbare	weg.
Indien	de	bepalingen	van	bewust	Koninklijk	
Besluit	 toegepast	 zouden	 worden	 op	
voornoemde	 voertuigcombinatie,	 dan	 zou	
deze	tractor	en	de	aanhangwagen	wanneer	
hij	 zich	 naar	 een	 stoet	 begeeft	 in	 eerste	
instantie	 dienen	 te	 beschikken	 over	 één	 of	
meerdere	 “gemeentelijke	 machtigingen”	 en	
zou	hij	slechts	een	maximumsnelheid	mogen	
ontwikkelen	van	25	km/uur,	terwijl	geen	van	
beide	bepalingen	van	toepassing	is	wanneer	
diezelfde	combinatie	zich	op	een	ander	tijdstip	
op	de	openbare	weg	begeeft.
Anderzijds	 worden	 er	 door	 een	 bepaalde	
groepering	 sedert	 een	 tiental	 jaren	
praalwagens	gebouwd	op	het	onderstel	van	
fonkelnieuwe	en	gekeurde	aanhangwagens.	
Deze	wagens	zijn	op	alle	vlakken	in	orde	met	
het	wegverkeer,	beschikken	over	een	attest	
van	de	Duitse	TUV-keuring	en	mogen	 zelfs	
over	de	autosnelweg	vervoerd	worden.	(Zie	
onderstaande	afbeelding).	
Waarom	 zou	 voor	 dit	 soort	 wagens	
een	 gemeentelijke	 machtiging	 moeten	
aangevraagd	worden?	
Anderzijds	 is	 het	 zo	 dat	 wanneer	 een	
carnavalsgroep	uit	bijvoorbeeld	de	gemeente	
A,	 	 deel	 wil	 nemen	 aan	 de	 stoeten	 in	 de	
gemeenten	B	en	C,	zij	over	niet	minder	dan	
drie	 (één	 in	 elke	 gemeente)	 machtigingen	
dient	 te	 beschikken.	 Voor	 de	 volledigheid	
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stoet.	Wat	voor	zin	heeeft	het	om	 iedereen	
te	verplichten	een	machtiging	aan	te	vragen	
in	alle	gemeenten	waar	men	mee	in	de	stoet	
trekt.	 Als	 je	 met	 je	 personenwagen	 vanuit	
België	 	 op	 reis	 vertrekt	 door	 Frankrijk	 en	
Italië	moet	je	daar	toch	ook	niet	telkens	de	
technische	controle	passeren!
Wij	 durven	 dus	 alleen	 maar	 hopen	 dat	 de	
lokale	 besturen	 de	 komende	 dagen	 en	
weken	 nogmaals	 de	 nodige	 soepelheid	 aan	
de	dag	zullen	weten	te	leggen	om	de	zo	vele	
carnavalsgroeperingen,	die	dagen	en	weken	
in	de	weer	geweest	zijn	om	met	een	mooie	
carnavalswagen	 voor	 de	 dag	 te	 komen,	 de	
gelegenheid	 zullen	 krijgen	 zich	 op	 normale	
wijze	op	de	openbare	weg	te	begeven.
Jef		Langenaeken	
Voorzitter	FEN-Vlaanderen

Gratis verzekering “Burgerlijke 
aansprakelijkheid” voor alle aangesloten 

verenigingen van FEN-Vlaanderen

Voor	 alle	 duidelijkheid	 willen	 we	 er	
alleszins	bij	vertellen	dat	de	dekking	en	de	
waarborgen	identiek	zijn	aan	de	bestaande	
verzekeringspolis.	 Er	 werd	 geen	 punt	 of	
geen	komma	gewijzigd,	alleen	moet	er	geen	
€ 25 of € 50 (voor stoetorganisatoren) meer 
betaald	worden.	
De	inhoud	van	deze	polis	kan	je	trouwens	
integraal	 raadplegen	 en	 downloaden	 van	
onze	website.

Velen zullen bij het lezen van deze titel hun ogen nauwelijks kunnen geloven.
Inderdaad, sinds 1979 hebben verenigingen bij ons de gelegenheid om in te tekenen op onze drie collectieve 
verzekeringspolissen, in het bijzonder de “Ledenverzekering” betreffende de dekking van de persoonlijke ongevallen, 
de “Verzekering voor carnavalswagens”, en de “Activiteitenverzekering” die in feite de burgerlijke aansprakelijkheid van 
de verenigingen dekt voor ongevallen die zich zouden voordoen tijdens door hen ingerichte evenementen of festiviteiten 
en waarvoor zij aansprakelijk gesteld worden.
Laatstgenoemde verzekeringsmogelijkheid, meestal gekend onder de “Formule B” zal dus vanaf 1 november 2010 niet 
meer afgesloten dienen te worden door de verenigingen.
Elk vereniging die met het lidgeld in orde is, zal vanaf de datum dat het lidgeld betaald werd jaar na jaar genieten van 
een gratis verzekeringsdekking.
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de	 overheid	 nieuwe	 richtlijnen	 heeft	
uitgevaardigd	 die	 quasi	 uitsluitend	
rekening	houden	met	de	toestand	in	een	
bepaalde	 stad	 terwijl	 er	 op	 meer	 dan	
honderd	andere	plaatsen	in	Vlaanderen	
ook	 carnavalstoeten	 ingericht	 worden	
waar	 dergelijke	 situaties	 zich	 in	 de	
praktijk	nauwelijks	voordoen.
Wij	 hopen	 dan	 ook	 dat	 de	 wetgever	
deze	zaak	spoedig	zal	willen	herzien	in	
functie	van	de	realiteit.	De	oplossing	is	
trouwens	heel	 eenvoudig.	Het	 volstaat	
immers	 deze	 verplichte	 machtiging	
te	 beperken	 tot	 de	 praalwagens	
met	 buitensporige	 afmetingen	 en	
constructies.	 Dat	 deze	 praalwagens	

aan	een	 zekere	 controle	of	 keuring	moeten	
onderworpen	worden	alvorens	ze	zich	op	de	
openbare	 weg	 begeven,	 lijkt	 ons	 volkomen	
normaal,	 doch	 in	 meer	 dan	 95	 %	 van	 de	
gevallen	 beantwoorden	 de	 praalwagens	
betreffende	 afmetingen,	 verzekeringen,	 e.d.	
aan	de	wettelijke	verplichtingen.
Het	zal	er	dus	in	de	eerste	plaats	op	aankomen	
het	 begrip	 “Praalwagens	 die	 geviseerd	
worden”	duidelijk	 te	omschrijven,	 zodat	alle	
andere	praalwagens	die	reeds	in	orde	zijn	met	
de	regels	van	het	wegverkeer	ontsnappen	aan	
een	 gemeentelijke	 machtiging.	 Vervolgens	
zou	het	moeten	volstaan	dat	er	slechts	één	
gemeentelijke	machtiging	per	seizoen	wordt	
afgeleverd	 door	 de	 gemeente	 waar	 het	
voertuig	 zijn	 normale	 standplaats	 heeft	 of	
eventueel	 voor	het	eerst	deelneemt	aan	de	

Neen,	beste	vrienden,	we	hebben	geen	prijs	
gewonnen	op	de	Lotto,	 er	 is	 evenmin	een	
milde	 schenker	 of	 dikke	 sponsor	 komen	
opdagen	en	onze	kas	puilt	niet	uit	van	het	
geld.	
Je	hoeft	er	ook	niet	ook	te	vrezen	dat	onze	
bestuursleden,	 zoals	 sommige	 anderen,	 je	
op	 festiviteiten	 van	 andere	 verenigingen		
lastig	 komen	 vallen	 met	 de	 verkoop	 van	
lidkaarten	(?).
Niets	van,		alles	heeft	gewoon	te	maken	met	
het	 feit	 dat	 we	 vanaf	 het	 carnavalseizoen	
2011	 zoveel	 mogelijk	 briefwisseling	
zullen	 versturen	 via	 internet,	 wat	 ons	 een	
aanzienlijke	kostenbesparing	oplevert.	
Op	 20	 januari	 2010	 heeft	 onze	 Raad	 van	
Bestuur dan ook beslist om het financiële 
voordeel	van	deze	kostenbesparing	volledig	
terug	te	 laten	vloeien	naar	de	aangesloten	
verenigingen	 onder	 de	 vorm	 van	 een	
gratis	 verzekering.	 FEN-Vlaanderen	 neemt	
dus	 de	 behoorlijk	 zware	 premie	 voor	 deze	
verzekering	volledig	ten	laste.

Wij	 hopen	 dat	 al	 onze	 leden	 deze	 geste	
zullen	 weten	 te	 appreciëren.	 Iedereen	 die	
FEN-Vlaanderen	 goed	 kent	 weet	 dat	 wij	
alles	 in	 het	 werk	 stellen	 om	 onze	 slagzin	
“FEN-Vlaanderen	 in	 dienst	 van	 carnaval”	
ook	in	daden	om	te	zetten.	
In	 de	 rand	 kunnen	 wij	 u	 trouwens	 nog	
verklappen	 dat	 wij	 momenteel	 bezig	 zijn	
met	het	schrijven	van	een	volledig	nieuwe	
computertoepassing	 die,	 zonder	 al	 te	 veel	
tegenslagen,	 tegen	 de	 opening	 van	 het	
nieuwe	 carnavalseizoen	 operationeel	 zou	
moeten	zijn.	
Deze	 nieuwe	 toepassing	 zal	 niet	 alleen	
instaan	 voor	 het	 beheer	 van	 de	 interne	
administratie	 van	 onze	 federatie	 maar	 zal	
eveneens	 via	 onze	 website	 toegankelijk	
gemaakt	 worden	 voor	 al	 de	 aangesloten	
verenigingen,	 die	 er	 handig	 gebruik	 zullen	
kunnen	van	maken.	
Alle	details	en	mogelijkheden	dienaangaande	
zullen	u	tijdig	kenbaar	gemaakt	worden.
Jef	Langenaeken
Voorzitter	FEN-Vlaanderen
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TE NOTEREN!!!  
Correctie 

Activiteitenkalender 2010
Op	pagina	158	-	Aankondiging	vervangen	door	volgende
ZANG	 -	 KINDERDISCO	 -	 KARAOKE	 -	 DJ	 -	 PRESENTATOR	
-IMITATOR	-	ENTERTAINEMENT
Luyten	Stefan			Lepelstraat	131			3920	Lommel
Tel.:	011/73	13	54			GSM:	0476/92	84	40
luyten.stefan@skynet.be			-			www.sl-e.be	

E-mailadressen
Aangezien wij vanaf het volgend carnavalseizoen 
maximaal willen overschakelen naar het verzenden 
van briefwisseling, informatie, e.d ... via internet, vra-
gen wij met aandrang dat iedereen zijn mailadressen 
zou willen controleren in ons ledenbestand?
De verenigingen die nog over geen internet-
verbinding beschikken zullen alle briefwisseling 
blijven ontvangen via De Post.     

Bestuurswijziging 
Raad van Bestuur FEN-Vlaanderen
Op	9	januari	2010	nam	collega	Raymond	Ponet	(provincie	
Limburg)	 ingevolge	 te	 drukke	 beroepsbezigheden	 eervol	
ontslag	als	bestuurslid	van	FEN-Vlaanderen.	
Wij	danken	Raymond	voor		alles	wat	hij	presteerde	in	dienst	
van	onze	federatie.		
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advertenties “te huur” en “te koop”

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

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

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

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

0694/010306

Contactadres : CV De Muiletrekkers
Van Kerckvoorde Frank - Staakstraat, 20 - Assenede
GSM 0473/22 26 81 - GSM 0476/39 97 74
www.dekazoebereers.be

Te huur
Prachtige prinsenwagen met polyesterfiguren en onderstel
Vraagprijs : € 300,00 per dag

1332/240307

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

Te koop - Te huur
Prachtige prinsenwagens

0894/150208

Te huur
Diverse wagens

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

Communicatie kan in het Nederlands

1095/131106
Contactadres :  De Polyoeters - Beringen
Van Ende Gert - Muizenheide, 40 - 3580 Beringen
GSM 0473/11 53 87  -  vanendebuekers@hotmail.com

Te koop en te huur
Diverse wagens

1099/080208
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Contactadres :  De Sjikke Stikken - Baasrode
De Visscher Sven - Schippersdijk, 2 - 9200 Baasrode 
GSM: 0473/36 23 77
sjikkestikken@hotmail.com

Te Koop 
Zelfrijdende locomotief.
Lengte: 6,50 m - Hoogte: 3,50 m 
Prijs overeen te komen.

1138/220209Contactadres : Feest- en Sportcomité Kwenenbos - Merelbeke
De Raeve Gerrit - Wielewaalstraat, 3 - 9820 Merelbeke
GSM: 0484/50 65 22 - gerritderaeve@skynet.be  

Te koop
Twee prachtige poppen in isimo met als thema “French Can Can”. 
Prijs overeen te komen.
 

0564/130909

Contactadres : Steek Zu Nou Nie
Van de Voorde Bjorn - Veldstraat, 20 - 9160 Lokeren
GSM: 0496/34 93 45 - Tel.: 09/348 72 45  
bjorn.vdv@hotmail.com

Te koop

Carnavalswagen met als 
thema “Circus”.

De wagen kan in zijn 
geheel (zonder trekker) 
gekocht worden of in 
losse onderdelen.

Lengte: 13,0 m 
Breeedte: 3,5 m 
Hoogte: 3,0 m.

1329/200309

Te koop

Prachtige wagen bestaande uit twee delen (lengte 10 m).
Thema “Cowboy en Indianen op Bizonjacht”
Opblaasbare paarden, zeer mooi en opvallend. 
Prijs overeen te komen.

Contactadres : Jonge Kampse Narren - Leopoldsburg
Martens Tom - Generaal Lemanstraat, 24 - 3970 Leopoldsburg
GSM: 0477/54 12 53  
tom@jongekampsenarren.be 1167/300309

Kostuums (25 stuks). 
Thema “Zeevruchten”.
Prijs overeen te komen.

Voor telefonisch contact, gelieve te 
telefoneren na 17 uur. 

Contactadres : 
Den Ouverschot - Vilvoorde
Boleyn Eddy - Nieuwstraat, 12 
1800 Vilvoorde
GSM: 0495/22 00 51 - eddy.boleyn@pandora.be 0580/280309

Te koop

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

Carnavalkledij.  
In totaal 22 stuks, namelijk, 
mannenpakken (8 st.), 
vrouwenpakken (10 st.) 
kinderpakken (4 st.)

1388/110609

Te koop

advertenties “te huur” en “te koop”
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advertenties “te huur” en “te koop”

Contactadres :  De Vudszelkes Sint-Truiden
De Bruyn Koenraad - Zoutleeuwsesteenweg, 166 - Sint-Truiden
GSM 0477/55 72 85  -  koenraad.debruyn@telenet.be

Te koop 
Kostuums - Thema “Blauw”.
Vier dameskostuums, dertien inisexkostuums, één kostuum voor 
een kind. 

1178/300309

Van zodra de goederen die u te koop stelt 
verkocht zijn, gelieve dan zo snel mogelijk 
de redactie van onze Gazet van de 
Carnavalist te willen verwittigen zodat 
wij de advertentie kunnen verwijderen en 

plaats kunnen vrijmaken voor anderen? 

Contactadres : Dag- en Nachtvrienden - Belsele
De Vos Gilbert - Moortelhoekstraat, 91 - 9111 Belsele
GSM: 0475/55 21 69  gevo@skynet.be

Te koop
Prachtige carnavalswagen samen met bijbehorende piratenkledij.
Lengte: 9,0m - Breedte: 3,0m. 
Prijs overeen te komen.

0432/190309 

Contactadres : De Kazoebereers - Zottegem
Magerman Paul Leon - Lefevrestraat, 28 - 9620 Zottegem
GSM: 0476/50 07 05 (Gunther Hulstaert) - gunther.hulstaert1@telenet.be    
GSM: 0473/67 13 55 (Paul Magerman)

Te koop
Twee koppen om op een carnavalswagen te plaatsen.
Prijs overeen te komen.

0636/290909 

Contactadres : De Doorbieters - Lanaken
Caubergh Johny - GSM: 0472/34 66 57  -  doorbieters@telenet.be

1229/1410 09 

Contactadres : De Sloebers - Hamme
Timmermans Erik  - Landbouwstraat, 22 - 9220  Hamme 
GSM: 0486/16 13 90 - siske_db@hotmail.com 1375/181009 

Te koop
Aanhangwagen. Lengte 9 m (dissel inbegrepen).
Breedte: 2,50 m - H: 1,00 m (zonder opbouw), met opbouw 3,50 m.
De opbouw en de dissel zijn gemakkelijk te verwijderen.
Prijs overeen te komen.
De wagen kan bezichtigd worden na contact met Timmermans Erik 
in de werkhallen te Hamme.

Contactadres : De Fluiters - Kermt
Raf Lieten - Heerstraat, 6  -3510 Kermt 
Tel.: 011/25 02 20 - GSM: 0475/52 25 51 - raflieten@hotmail.com
www.kermtleeft.be 0091/281109 

Te koop
Prachtige succesvolle carnavals-
wagen.
Volledig klaar en in orde, eventueel 
met brandweerjassen.

Contactadres : 
CV De Weerelt - Wellen
Billen Mario 
Kukkelbergstraat, 50 
3830 Wellen 
GSM: 0497/31 00 87 
mario.billen@telenet.be
www.cvdeweerelt.be
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Te koop
Carnavalkledij
- 19 kostuums: thema “Hippie’s”.
- 31 kostuums: thema “Disco”(zie foto).
Tevens ook verschillende figuren te koop.
- polyester poppen: 3m hoog (2 stuks).
- polyester fruit: appels, appelsienen, enz, ... (7 stuks).
- isimo koetsier : 2,50m hoog Prijs overeen te komen

Te huur
Carnavalswagen met als thema “Après Ski” of “Tirol”.
De wagen is in uitstekende staat.
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Contactadres : De Stromannen - Koninksem
Donnay Ronny - Astridlaan, 86 - 3700 Tongeren
GSM: 0478/76 21 88 - ronny.donnay@hotmail.com

Te koop
Kostuums - matrozenpakken (fluoriserend groen/roze). Het pak 
bestaat uit een broek, hemd en hoedje in goede staat. Slechts één 
seizoen gebruikt.
In totaal 44 stuks (40 volwassenen en 4 kinderen).
Vraagprijs: 800 euro (zie groepsfoto).

Twee beelden in piepschuim om te monteren op een carnavalswa-
gen.
Beeld 1: Vrijheidsbeeld - kleur licht roze (zie foto rechts).
Beeld 2: Uncle Sam (zie foto links).
Vraagprijs: 500 euro voor de twee beelden samen. 

0833/220609

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

Te koop

1. Prachtige kledij (ongeveer 30 stuks) tegen spotprijs. .

1100/070609

2. Prachtige “Belle Epoque”- kledij. Elf dames en zes heren.
    Slechts één seizoen gebruikt.

Voor meer informatie: www.kanunnikskes.be

Te koop

Mooie carnavalswagen.

Onmiddellijk beschikbaar.

Afmetingen: B: 3,00 m - L:12,00 m  

Prijs overeen te komen.

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

Wij verkopen
Grote partij strooimaterialen vanaf 0,05 tot 0,12 euro. 

1403/051209

Contactadres : De Hamse Feesbeesten -  Ham 
Herbots Steven  Olmensesteenweg, 47   3945 Oostham 
Tel: 011/74 59 20   -   GSM: 0495/65 98 29 
steven.herbots1@telenet.be

0836/070409

Te koop

1. Zelfrijdende muziekwagen of prinsenwagen met of zonder 

    muziekinstallatie.

    Afmetingen: B: 2,50 m - L:9,00 m - H: 3,00 m  

    Prijs overeen te komen.

Contactadres : De Zwarte Panters - Hamme
Verbraeken Luc  - Stationsstraat, 13  -  9220 Hamme
GSM: 0496/06 80 76 - luc.verbraeken@mil.be

2. Zelfrijdende carnavalswagen die meteen kan gebruikt worden

    (niet beschadigd). Kledij eveneens te koop 

    Prijs overeen te komen.

Meer info op de website 
http://sites.google.com/site/zwp/

0185/291009
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Contactadres : De Biersussen - Balen
Verheyen Michel - Musstraat, 8 - 2490 Balen
GSM: 0494/13 11 99 
michel@debiersussen.be

Te koop

Prachtige carnavalswagen. Thema “Feesttafel”.  

0505/040209

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

Te koop

Wagen met als thema “Mijn Restaurant - De Twee Potten”
Lengte: 9,0m - Breedte: 2,2 m - Hoogte: 3,5 m

Kostuums met als thema “Koks en serveersters”.
22 mannenkostuums, 11 vrouwenkostuums en 5 kinderkostuums.
Inclusief de attributen: koksmutsen, ovenwanten, houten peper-
molens.

Prijs overeen te komen.
 

1188/090309

Contactadres : De Pleziermakers - Leuven/Hemiksem 
Janssens Cindy - Dunberg, 71 - 3210 Lubbeek
Telefoon:  016/25 21 80 - GSM: 0496/51 54 37 
depleziermakers.cindy@hotmail.com 

Te koop

Praalwagen met als thema “Kasteel met zotte figurenl”.  
L: 6,0 m - B: 3,5 m - H: 2,9 m
Met verlengde dissel voorzien van een plaats om een stroomgroep 
op de dissel te plaatsen.
Volledig in polyster met binnen in twee houten plateaus. In de drie 
torens is er plaats om personen te zetten.
Volledig herschilderd en voorzien van omtreklichten en alle andere 
signalisatie. Praalwagen in perfecte staat. Prijs overeen te komen.
Gratis bijgeleverd. 20 jagersjassen en hoeden

1368/240709

Contactadres : Halfweg - Kaggevinne
Verheyden Noël  Diestersteenweg, 268  3293 Kaggevinne
GSM: 0473/49 93 26 

Te koop
De wagen “Piratenboot” inclusief de kostuums (zonder chauffeur en 
tractor) is te huur tegen de prijs van 250 euro per stoet.
Indien er eveneens in een tractor met chauffeur dient voorzien 
te worden kan er prijs opgevraagd worden bij een van de beide 
verantwoordelijken.
Bijkomend telefoonnummer: 0477/46 33 87 (Reynders Mario). 
 

1147/281209

Contactadres : 
Dehaen Dorien  Grote straat, 105  3770 Riemst
Gsm : 0494/81 81 70  de.doordrijvers@telenet.be

Te koop
Kledij: boeren en boerinnen - 35 stuks
18 mannen - 17 vrouwen
1 kinderkostuum meisje maat 140
4 kinderkostuums jongens maten tussen 128-164

Eveneens wagen te koop (zie foto rechtsonder).
Afmetingen: L:11,00m - B:3,00m - H:3,20m
Prijs overeen te komen. 

1353/120509

Te koop
Vier Keizerspluimen van 1,50 m 
tegen de prijs van 150,00 euro.
In nieuwe staat.

Contactadres : Ridders van Brunengeruz 
Tienen 
Uyttebroeck Agnes  Jubileumlaan, 49 bus 2
3300 Tienen
Telefoon : 016/81.60.72  
Gsm : 0474/57.87.71 
fb721070@skynet.be 0062/250809
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Ingetogen willen wij even terugdenken aan diegenen die ons jammer genoeg kort geleden zijn ontvallen.

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

“Jean van den Appel”

Echtgenoot van Irene Lukaszewicz

Medestichter C.V. De Slamridders - Heusden-Zolder
Eerste Prins - Vorst en Ere-Bestuurslid

Geboren te Eigenbilzen op 5 juli 1935
Overleden te Heusden-Zolder op 4 december 2009

De Heer
Rudi Groosman

Echtgenoot van Jacqueline Van Landeghem

Bestuurslid C.V. De Varkenskoppen - Zaventem
Provinciaal-commissaris FEN-Vlaanderen

Eresenator FEN-Vlaanderen

Geboren te Westkapelle op 16 mei 1942
Overleden te Jette op 15 december 2009

De Heer
 Louis Helsen

Echtgenoot van Malvine Crab

Lid van de Jaartallen 1947
Erelid Karnavalvrienden Wezemaal 

Geboren te Leuven op 13 december 1947
Overleden te Wezemaal  op 19 december 2009

Mevrouw
 Maria Fierens

Levensgezel van Jean Paesen

Stadsprinses 1998
C.V. De Muggenblussers - Peer

Geboren te Genk op 16 februari 1940
Overleden te Peer op 18 december 2009






