editoriaal
deelneemt aan het straatcarnaval. Ver weg
van de dagelijkse stress en de negatieve
maatschappelijke invloeden. Eventjes
anders doen dan gewoonlijk. Meer moet
dat niet zijn.
Binnen onze federatie zijn inmiddels
alle festiviteiten achter de rug. Na het
Feestbanket te Aalst, in de maand
december, volgde op 8 januari het Feest
der Goedgemutsten te Temse.
Wat het Feestbanket betreft mogen we
– enigszins tegen de verwachtingen in
– spreken van een bijzonder geslaagde
editie. Er waren inderdaad ietwat
minder bezoekers maar qua organisatie,
bediening, gerechten, sfeer, … durf ik het
zonder schroom bestempelen als een van
de beste van de vijf laatste jaren. De vele
positieve kritieken die we links en rechts
mochten opvangen bevestigen onze eigen
ondervindingen.
Geachte lezer
Beste carnavalsvriend
Eens de drukke eindejaarsfeesten
achter de rug zijn, kunnen carnavalisten
zich recht in het zadel zetten om de
rush richting carnavalszondag in te
zetten. Tijdens de opwarmingsperiode
die van start ging op 11 november
en ergens midden december uitdijde
konden alle voorbereidingen getroffen
worden. Vanaf nu is het echter
menens en worden we, om het in
wielrennerstermen uit te drukken,
mee gezogen door het jagende en
zenuwachtige peloton. De aandacht
staat op scherp en alle neuzen staan in
de richting van de mooiste periode van
het jaar.
Nog amper een tiental dagen scheiden
ons van het moment dat de vele
prachtige wagens, nog ruikend naar
vers verwerkte polyester en verf,
massaal in het straatbeeld opduiken.
Hopelijk krijgen we dit jaar, in
tegenstelling tot het voorbije seizoen,
niet meer af te rekenen met gure
winterse weersomstandigheden. Dat
is voor niemand prettig, noch voor de
deelnemers noch voor de bezoekers.
Het carnavalsfeest is altijd een voorbode
geweest van de nakende lente. Laten
we dus hopen dat de weldoende
zonnestralen zich na de strenge winter
paraat houden, om ons tijdens de vele
carnavalsoptochten te verschalken op
datgene waar iedereen zo naar verlangt.
Precies, mooi weer zondermeer, zodat
iedereen, jong en oud, werkman of
minister, arm of rijk, ongeacht zijn of
haar religieuze overtuiging, arm in arm,
op de tonen van carnavaleske muziek

Dit bewijst dus nog maar eens dat men
in bepaalde omstandigheden de durf
moet hebben om bepaalde tradities bij
te sturen, hoewel het bij de organisatie
van een Feestbanket niet altijd evident is
om meteen van locatie te wisselen. De
geografische ligging, het kader van de
feestzaal, de prijs/kwaliteitsverhouding,
enz. zijn allemaal factoren die goed moeten
afgewogen worden. Maar goed, onze
keuze was de juiste en we zijn gelukkig dat
de aanwezigen dit geapprecieerd hebben.
Aangaande het Feest der Goedgemutsten
ben ik enerzijds erg tevreden en anderzijds
behoorlijk ontgoocheld. Ik verklaar mij
nader.
Op het vlak van de organisatie die deze
keer in handen was van de Orde van de
Raepe uit Lokeren, kan ik alleen maar
lovenswaardige
commentaar
geven.
Alles was piekfijn verzorgd, de sfeer was
uitstekend, mede door een carnavaleske
DJ, de timing klopte tot op de minuut
en alles verliep vlekkeloos. Kortom, de
organisatoren verdienen in ieder geval een
dikke pluim.

Inhoud

Helaas was het anders gesteld met het
aantal bezoekers. We weten uit ervaring
dat wanneer het Feest der Goedgemutsten
eens om de zes jaar op de tweede
zaterdag van het jaar valt, er ook andere
carnavalsevenementen
in
Vlaanderen
georganiseerd worden. Wij vinden dat
bijzonder jammer, zeker wanneer het
een jaar betreft waar, als gevolg van het
langgerekte carnavalseizoen, meer dan
voldoende ruimte is om een weekend naar
achter te schuiven.
De kans dat er overal minder bezoekers
komen opdagen dan verwacht is dus reëel.
Ook in Temse hebben we dat jammer
genoeg kunnen ondervinden. Men vergeet
echter dat de organisatoren van een
dergelijk feest, in dit geval de Orde van de
Raepe uit Lokeren, als inrichters behoorlijk
wat financiële risico’s moeten nemen en
dragen, en daar dus na afloop ook naar
behoren moeten voor gehonoreerd worden.
Het is niet tolereerbaar dat de inrichtende
vereniging van dit unieke ledenfeest de
dupe wordt van onze afnemende aandacht
en gemakzucht.
Het Feest der Goedgemutsten in Temse
was aan zijn 39ste uitgave toe. Je mag dus
in dit geval spreken van een traditie. Wel,
precies om die reden moeten wij er allemaal
samen voor ijveren om dit monument naar
de toekomst toe in stand te houden. Wij
rekenen bijgevolg op de medewerking
van alle leden en hopen volgend jaar op
7 januari 2012 opnieuw het normale aantal
bezoekers te mogen verwelkomen.
Ja, beste lezers, ik ga er voor deze keer
een punt achter zetten, maar als optimist
blijf ik toch op een positieve wijze geloven
in de toekomst. Met doemdenken schieten
we niet op en doen we niemand plezier.
Dus gasten, de beuk er in en met volle
moed voorwaarts.
Met carnavaleske groeten
Jef Langenaeken
Voorzitter FEN-Vlaanderen

Laureaten Euronar 2011

18

Voorwoord

3

FEN-evenementen 2012

19

Ridders van Brunengeruz

5

Zoekertjes

20

Carnavalstoeten

6

Necrologie

26

DAK - nieuw boek

7

Tonpraters BOL

9

Fotoverslag FEN-Banket

10

Eresenator FEN-Vlaanderen

13

Fotoverslag FDG Temse

14

Laureaten Zilveren Nar 2011

16

Gazet van de Carnavalist - Nr 161

Verantwoordelijke uitgever
J. LANGENAEKEN
Broekstraat 5
3840 BORGLOON

3

Gazet van de Carnavalist - Nr 161

in de kijker

Ridders van Brunengeruz uit Tienen
vieren 4 x 11-jarig jubileum
Jaarlijks trekt er door de suikerstad Tienen een carnavalstoet. De vereniging die hier al gedurende 44 jaar borg voor staat
zijn de Ridders van Brunengeruz. Een meer dan goede reden om eens extra te feesten, aldus de voorzitter Mevrouw
Agnès Uyttebroek. Jawel, een dame op voorzitterszetel, wat in carnavalsmiddens beslist minder vaak voorkomt. Niettemin heeft deze charmante en steeds goedgemutste dame de touwtjes al meerdere jaren stevig in handen en leidt zij met
vaste hand het Tiense carnavalsgebeuren.

In 2011 bestaat onze carnavalsvereniging
“Ridders van Brunengeruz” Tienen 4 x 11
jaar. Momenteel tellen we 44 leden met
Agnès Uyttebroeck als voorzitster. De
Raad van Elf is bijzonder fier deze 44ste
verjaardag samen met haar te mogen
vieren. Ook daarom verkiezen we nu een
Jubileum Prinsenpaar, in de plaats van
alleen maar een prins. We organiseren o.a.
de jaarlijkse carnavalstoet die telkens door
het centrum van de stad trekt. Dit jaar
is dat op zaterdag 5 maart 2011!
Graag schetsen we hier een kleine
historiek van onze carnavalsgroep.
In 1967 stichtten Richard Depré,
Louis
Dewalheyns,
Gaston
Drossart en nog enkele anderen
onze carnavalsgroep. Nadien werd
er onder meer gewerkt onder de
leiding van Adolf Knap, Karel Keyen,
Robert Vandeput. Vermoedelijk
hebben ze nooit gedacht dat onze
vereniging vandaag haar 4 x 11,
haar 44ste verjaardag zou vieren.
Hoe komen we nu aan de
naam
Brunengeruz?
Hieraan
gingen heel wat besprekingen
en onderhandelingen met o.a.
geschiedkundigen vooraf. Bedoeling was
om een geschikte naam te vinden voor
het carnaval in onze stad. Het lichtpunt

in deze moeilijke onderhandelingen kwam
van de heer Gustaaf Winnen. Hij diende
het voorstel in om te kiezen voor de
naam van de Ridderorde van het eerste
bekende Graafschap uit onze streek, nl.
Brunengeruz.
Een beetje geschiedenis. De eerste
regerende graaf, Wemood, bestuurde
het Graafschap in de jaren 990 n.C. Het
was een gebied waarvan Hoegaarden het
centrum was. Het was ontstaan tijdens
het Frankische tijdperk. Het Graafschap
Brunengeruz strekte zich uit over een
groot gebied, met o.a. de graaflijke
verblijfplaats Hoegaarden. Het reikte van
de Dijle tot de Kleine Gete, over RouxMiroir. Dit graafschap kende hoogtes en
laagtes en behoorde op zeker ogenblik
tot het Aartsbisdom Luik. Het heeft zelfs
toebehoord aan het Aartsbisdom Keulen.
Door oorkondes en overeenkomsten heeft
het Graafschap weinig cijns moeten betalen
aan Leuven. Tijdens het leven van Alphaidis,
een afstammeling van de Koningin der
Franken, verbrokkelde het Graafschap.
Volgens de overlevering hebben in de
jaren 1180 – 1200 de Tienenaars, door het
afsnijden van het vervoer van wol langs de
Gete, de Hoegaarders verplicht om over

Maar tijdens de Middeleeuwen ging de
naam Brunengeruz verloren.
Het is dan ook met ware fierheid dat de

Ridders van het carnavalscomité van
onze stad zich deze naam toe-eigenden,
niettegenstaande de smart aan onze
vrienden
Hoegaardiers
toegebracht.
Maar de heer Gustaaf Winnen wist
pertinent goed, uit zijn geschiedkundige
bevindingen, welke naam het best bij ons
paste. Hij wordt nu gebruikt ter ere van een
carnavalsgroep, de stad Tienen waardig,
om de stad tijdens carnavalistische
hoogdagen te vertegenwoordigen in
België, Nederland, Duitsland. De Ridders
van Brunengeruz is ook de enige officieel
aanvaarde carnavalsvereniging in
de stad Tienen.
Onze allereerste prins was niemand
minder dan Johnny Voners. Jawel,
Xavier van de Kampioenen! Maar
hij werd al na een drietal maanden
vervangen. Ook wij hebben hoogtes
en laagtes! Enkele hoogtepunten:
1975: Eddy Van Ermen, eerste
prins van Europa - 1978: Guido
Jochmans, eerste prins van Brabant
– 1999: Erik Verstrepen en Berm
Pansaerts respectievelijk Prins en
Prinses van Vlaams-Brabant.
Tot zover deze historiek van de
Ridders van Brunengeruz Tienen.

te schakelen op het Biersteken. Daarna
werd de Wolmarkt in Tienen uitgebreid
ten nadele van de Heren van Hoegaarden.
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Met de carnavalstoeten in het vizier toch graag
nog even een beetje aandacht!
Voor de echte carnavalisten breekt binnenkort de mooiste tijd van het jaar aan. Zeg maar de hoogmis voor alle carnavalliefhebbers. Carnavalstoeten alom over gans Vlaanderen. Eindelijk de gezonde openlucht in om het grote publiek te
trakteren op wat ontspannend vermaak, moois en lekkers.
Blijft tenslotte nog het probleem van de geluidsoverlast en de
house- en technomuziek. Ook op dit vlak is verbetering merkbaar,
al blijft er nog een lange weg af te leggen, zeker als we het
hebben over de uit de bocht schietende decibels. Als je mensen
langs het parcours van een stoet ziet staan met hun handen op
hun oren, dan zou iedereen toch moeten beseffen, dat het in de
meeste gevallen niet is om ze op te warmen, hé. Het gaat zo lang
duren tot de overheid er zich mee bemoeit. En dan?
Ziezo, beste vrienden, in het kort enkele probleemsituaties die
onze carnavalstoeten bedreigen. We slaan nog geen alarm, maar
waakzaamheid lijkt ons op zijn minst noodzakelijk.
Als federatie kunnen we er alleen maar jullie aandacht en
medewerking voor vragen. Het is aan jullie om de daad bij het
woord te voegen.

Prachtige grote carnavalswagens verlaten de loodsen voor hun tocht
over Vlaamse wegen. Iedereen die carnaval een beetje in het bloed
heeft hult zich in een niet-alledaags pak. Soms simpel, eenvoudig,
maar liefst clownesk. Anderen dan weer in opvallende kleurrijke
kostuums. Het kan en mag allemaal als het maar keurig blijft.

Wij wensen jullie niettemin een zalig en onvergetelijk carnaval
2011!
Jef Langenaeken
Voorzitter FEN-Vlaanderen

Enkele jaren geleden hebben we samen met een aantal
stoetorganisatoren het alcoholmisbruik tijdens de optochten onder
de loep genomen. Dat dit fenomeen ondertussen verdewenen is,
durven we zeker niet beweren, maar er is op zijn minst op vele
plaatsen een positieve tendens waar te nemen.
De stoetorganisatoren die het probleem van het alcoholmisbruik
niet of nauwelijks hebben aangepakt, hebben naar ons gevoel een
kans gemist. Iedereen is het er immers mee eens dat een matig
alcoholgebruik beslist geen kwaad kan. Helaas wordt de reputatie
van de echte carnavalisten die het redelijk houden, teniet gedaan
door de feestende en joelende bendes die links en rechts bij elkaar
getrommeld worden om letterlijk en figuurlijk de beest uit te hangen
en zich bezuipen tot ze er bij neervallen, tot grote verveling en
ergernis van het publiek.
Die groepen moeten zo snel mogelijk uit onze stoeten geweerd
worden. Het verheugt mij vast te stellen dat het aantal
stoetorganisatoren die streng optreden tegen deze toestanden, jaar
na jaar groeit. De plaats van de vroegere “carnavalsgroepen” werd
dus ingenomen door “feestgroepen” die slechts één doel voor ogen
hebben, namelijk zichzelf amuseren. Of het publiek langs het traject
van de stoet zich amuseert, kan hen geen barst schelen.
Een ander probleem dat ons vorig jaar op meerdere plaatsen gemeld
werd, is dit met betrekking tot uitgooi- of werpmateriaal. Van enkele
stoetorganisatoren kregen we te horen dat sommige groepen er
niet voor terug deinsden om vervallen snoepgoed, dierenvoeding, ja
zelfs vervallen medicatie te verspreiden onder het publiek.
Dit zijn uiteraard zaken die niet door de beugel kunnen en in alle
omstandigheden op de een of andere wijze moeten bestraft worden
door de stoetinrichter.
Gazet van de Carnavalist - Nr 161
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Dokumentatiecentrum Aalst Karnaval
stelde haar zesde boek voor
Het team van DAK (Dokumentatiecentrum voor Aalst Karnaval) heeft alweer een lijvig en kleurrijk vervolg gebreid aan
de reeks Aalsterse carnavalsboeken. We laten Antoine Van der Heyden, mede-auteur, secretaris van DAK en tevens de
man die het voorwoord voor het nieuwe “Aalsters Carnavalsboek 2005-2010” schreef, even aan het woord.

actuele feesten. Een kijkboek over de Aalsterse
uitgaanswagens - de pompiers - vult het interessante gamma aan informatie en kijkboekjes
perfect aan.
De jaarlijkse Nationale Fotowedstrijd beloont
niet alleen enkele tientallen deelnemers uit Aalst
maar evenzo uit alle hoeken van Vlaanderen.
Het memoriseren van de carnavalsesbattementen is daarbij uiteraard van kapitaal belang.
Want iedereen heeft het druk, druk, druk. Het
leven flitst als een weerlicht voorbij. Bovendien
worden we dagelijks meer dan ooit overspoeld
door een niet te tellen aantal mediakanalen,
internetinformatie, dag- en weekpers, massa’s
gebeurtenissen en een onnoemelijke diversiteit
aan visies en meningen. Iedereen verkondigt
te pas en te onpas zijn waarheid.

Het lijkt wel een evidentie te zijn om andermaal
uit te pakken met een vijfjaarlijkse kroniek over
Aalst Carnaval.
Met dit zesde boek dat handelt over de periode
2006 tot 2010, blijft DAK zijn gedane beloftes
trouw. Men graaft echter niet langer naar de
oorsprong van carnaval maar men richt zich
vooral op de snelle evolutie die carnavalvierend
Aalst blijvend doormaakt.
Met dit nieuwe boek presenteert DAK alweer
een stuk heerlijke en tegelijkertijd onvergankelijke vastelauvedgeschiedenis die nog fris in
de hoofden van de Aalstenaars zou moeten
zitten. Helaas is dat niet zo, en dikwijls worden
de meest leuke anekcdoten, grappen, kwinkslagen en de vaak uitzonderlijk ludieke praal- en
kunstwerken veel te snel vergeten omdat er na
de zotte dagen andere familiale of professionele
prioriteiten gelden.
Welnu, precies daaraan willen de auteurs van
deze unieke boekenreeks iets doen. Overigens
bewijzen nieuwe initiatieven dat de medewerkers van het documentatiecentrum niet bij de
pakken blijven zitten.
Sinds 2008 verschijnt op carnavalsdinsdag een
kijkboek, een fotoreportage in kleur over de

Gelukkig heeft Aalst carnaval een valabele en
eeuwenoude traditie. Die traditie is een stukje
van het leven van de Aalstenaar geworden, een
brok immaterieel erfgoed. Een Aalstenaar telt
in het dagelijkse leven vaak af naar en refereert
regelmatig naar de carnavalsperiode. Omdat
er altijd zo veel waardevolle gebeurtenissen
verloren dreigen te gaan, hebben de auteurs in
dit boek de evolutie van de feesten van 2006 tot
2010 zo secuur mogelijk vastgelegd. Dit nieuwe
boek moet andermaal een geheugensteuntje
zijn om tal van leuke fratsen en “faits-divers”
in herinnering te houden. Voor niet-Aalstenaars
een middel om Aalst carnaval beter te leren
kennen en om die carnavalsbeleving vroeg of
laat zelfs eens uit te proberen.

na 55 jaar definitief uit de boot dreigt te vallen?
Hetzelfde geldt voor de prinsverkiezing die soms
ruim twee maanden voor carnaval plaats grijpt?
Valt het Aalsterse carnaval ten prooi aan acute
slijtageverschijnselen of is dit de start voor een
nieuwe aanpak? Wie leeft zal zien.
Gelukkig is carnaval het feest van de omgekeerde wereld maar evenzo een ernstige
aangelegenheid. DAK probeert iedereen te
overtuigen dat je niet blindelings carnaval kan
vieren. Carnaval vraagt een goede organisatie,
inzet, technisch vernuft, inspiratie, vindingrijkheid, mensenkennis, verdraagzaamheid,
handigheid, geduld, een gedegen financieel
beleid en vooral duidelijke afspraken met de
gezins- en groepsleden. Af en toe moet er een
moment van pauze en bezinning zijn.

Dit prachtige en unieke boek telt 240 pagina’s
in vierkleurendruk op stijlvol kwaliteitspapier en
is verkrijgbaar tegen de prijs van € 40 bij het
DAK-secretariaat.
Tel: 053/70 29 41 - GSM: 0496/10 28 70
of via info@dak.be.

Het “Dokumentatiecentrum voor Aalst Karnaval” probeert in ieder geval een steentje bij te
dragen om de Aalsterse viering ook buiten de
stads- en landsgrenzen verder uit te dragen.
Aalst carnaval leeft en blijft de jonge Aalstenaars inspireren, maar anderzijds stelt onze
schrijver Antoine zich ook enkele vragen, zoals:
“Moeten wij het jammer vinden dat de organisatoren te kampen hebben met een structureel
probleem, namelijk: het ontbreken van een
multifunctioneel zalencomplex in het Aalsterse?
Moeten wij betreuren dat het Driekoningenfeest
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FEESTTENTEN

Gespecialiseerd
in carnavalsartikelen

W. VERHAEGEN
en Zonen

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

Pins en plaketten
in verschillende vormen,
maten en prijzen

Koolstraat 58
9300 Aalst

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

E-mail: willy.verhaegen2@telenet.be

Tenten geschikt voor
barbecue
tuinfeesten
voetbaltornooien
enz ...
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buutte-onderwijs limburg

Hollandse interesse voor onze
tonpraters
In de vorige editie van onze gazet plaatsten we een verslag over de succesvolle Try-Out van BOL (Buutte onderwijs
Limburg, en toch gaat het niet goed met het buutterednen of met andere woorden het tonpraten in Belgisch-Limburg.
De vereniging van carnavalsartiesten in Nederlands-Limburg (LVKA) wil tonpraten in België daarom een steuntje geven en uit het dal helpen. Want er horen Belgen in de ton tijdens het Groot Limburgs Buutte kampioenschap, aldus de
organisatoren.
Uitverkochte voorrondes. Een gevecht om
kaartjes voor de finale. Televisie, radio en
schrijvende pers die het verloop van het
Groot Limburgs Buutte kampioenschap
op de voet volgen. De winnaar siert de
volgende dag de voorpagina van de krant.
En in de carnavalsperiode zijn er daarnaast
in veel steden en dorpen de razend populaire
buutte gala’s waar vijf à zes tonpraters
optreden. Ook die avonden zijn al weken tot
de laatste stoel uitverkocht. Dit is de situatie
in Nederlands Limburg.
Roger Schepers uit Meeuwen, docent bij
BOL (Buutte onderwijs Limburg) weet hoe
het er in Nederlands-Limburg aan
toe gaat. Zelf staat hij al jaren in
de ton. En zijn palmares liegt er
niet om: vijf keer was hij kampioen
in Nederlands Limburg, drie keer
Belgisch kampioen en met zijn
succesbuut “25 jaar getrouwd”
kreeg hij het publiek en de jury plat
tijdens een internationaal buutte
treffen in Vaals.

de dialecten zo enorm veel verschillen. Ook
het dialect in het zuiden van de provincie
(Haspengouw) verschilt grondig van het
dialect in de Noorderkempen.

tonpraten. Het talent is immers aanwezig,
maar men moet de tonpraters ook een
gelegenheid bieden om zichzelf waar te
maken.

Aandacht

Het Groot Limburgs Buutte kampioenschap
speelt zich nu helemaal af in NederlandsLimburg, maar het zou mooi zijn mocht
er ooit een voorronde in Belgisch-Limburg
plaatsvinden.

“Aan de humor zelf ligt het niet. Daar zie
ik geen echte verschillen. We lachen om
dezelfde dingen. En ook de Belgen weten
heus wel hoe je een buut maakt en hoe
je die moet brengen,” heeft kampioen
Schroijen gemerkt.
Roger Schepers deelt op dat vlak dezelfde
mening. “Misschien zijn ze in NederlandsLimburg iets beter op woordvondsten of

Voor de niet ingewijden
Omdat niet iedereen en zeker de mensen
van buiten de provincie Limburg het
buutterednen nauwelijks kennen, lijkt
het ons nuttig enige verklarende uitleg te
verschaffen.
- De term “buut” is afkomstig
uit het Rijnland, waar het in het
dialect “ton” of “vat” betekent.
Buutterednen kan dan ook als
“tonpraten” vertaald worden.
In de buut wordt de hofnar van
vroeger min of meer tot leven
gewekt. Vaak in de gedaante van
een typetje neemt de buutteredner
hoogwaardigheidsbekleders
op de korrel. Tegenwoordig staat
vaak het type centraal en gaat de
buut gepaard met veel zelfspot.

Buutte gevoel
Ondanks alle inspanningen van het
BOL-team Hubert Maessen, Roger
Schepers en Christof Slangen,
wil het buutte gevoel in BelgischLimburg niet echt van de grond
komen. Van de vele tonpraters die
een opleiding genoten bij BOL, is er
amper nog een handvol actief.
Afgezien van de succesvolle TryOuts die BOL jaarlijks organiseert,
gebeurt er op het vlak van het tonpraten
niet zo gek veel.
Verschil
Hoe is dat verschil in beleving verklaarbaar?
Onafhankelijk van elkaar komen Roger
Schepers en buuttekampioen Harold
Schroijen uit Neeritter - buurgemeente van
Kessenich - tot dezelfde conclusies.
De media in Nederlands-Limburg besteden
veel aandacht aan het buutterednen en dat
geeft vleugels. Ook speelt het een rol dat
het dialect in Nederlands-Limburg van noord
tot zuid redelijk verstaanbaar is, terwijl dat
hier een stuk lastiger ligt. Een tonprater uit
het Maasland krijgt het in Tessenderlo knap
lastig om de zaal op dreef te krijgen omdat

taalgrappen. Het verschil is dat de buut in
Nederland meer aandacht krijgt tijdens de
zitting. Mensen willen er naar luisteren en
dat is natuurlijk ook de bedoeling. Daar
wordt met de planning van het programma
rekening mee gehouden. Het is er iets beter
georganiseerd. Bij ons in België zie je vaker
dat er achteraan in de zaal of de tent later
op de avond al veel geroezemoes is rond het
buffet. Als de buutteredner dan nog moet
optreden, wordt er niet meer geluisterd.”
Samenwerking over de grenzen
Naar wij hebben kunnen vernemen zou bij
het LVKA een zekere interesse bestaan om
de mensen en de verenigingen in BelgischLimburg opnieuw wakker te maken voor het
Gazet van de Carnavalist - Nr 161

groepen.

- De buut is een solo-optreden
dat tussen 10 en 20 minuten duurt.
De tekst is het hoofdingrediënt,
de aankleding en de mimiek
ondersteunen dat verhaal in
het dialect. Een buut mag niet
kwetsend zijn voor personen of

- Bij zijn opkomst en ook als hij de ton
weer verlaat, wordt de buutteredner
begeleid door de “buuttemars”. Dat is
de Reitermarsch. Te beluisteren op www.
tonpraten.nl/tonpraten/Reitermarsch.mp3.
Kandidaten - opleiding
Kandidaten die geïnteresseerd zijn in een
opleiding tot tonprater,
mogen steeds
contact opnemen met BOL.
Hubert Maessen: 089/70 14 93
Roger Schepers: 011/79 25 55
of 0479/48 49 49
De lessen worden gegeven in Meeuwen en
starten op 6 september 2011.
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Feestvieren en zwaaien

Zottegem in vol ornaat

Limburgs onderonsje

Antoine speelde thuis

Als tussendoortje even ontspannen

Ideaal om even bij te praten
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Fijn in Oost-Vlaanderen te zijn
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Feestzaal “De Snip”

Enkele eresenatoren op bezoek. Een blij weerzien

FEN-Banket

5 december 2010
De Snip - Moorsel

Gezellig samen op een zondagnamiddag

Lokerse nachten zijn lang
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Onze feestneuzen uit De Panne, olé
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column

Eresenator FEN-Vlaanderen
Vorig jaar werd binnen het bestuur van FEN-Vlaanderen beslist om alle voormalige bestuursleden, met een
behoorlijke staat van dienst, op te nemen in de nieuw opgerichte eresenaat, met de bedoeling de eertijds
opgebouwde vriendschapsrelaties een nieuwe impuls te geven.
Heel wat ex-collega’s reageerden erg positief op dit nieuwe initiatief en zo mochten we ook dit jaar weer
enkele oudgedienden of de overlevende partners van vroegere bestuursleden verwelkomen op het jongste
banket te Aalst.
Een van deze eresenatoren, met name Louis Ackou uit Menen, kreeg zowaar de kriebels opnieuw te pakken
en zette zich ‘s anderendaags meteen aan de schrijftafel. Ziehier zijn verslag.
Het is weer van dat, sneeuwellende.
Hoelang gaat dat nog duren? Het is al
van eind november dat wij het witte tapijt
aanschouwen.
Ik moet jullie vertellen dat ik in het westen
van ons Belgenland woon, net niet in
“Bachten de Kuupe” maar aan de Franse
grens, op vijftien kilometer van Rijsel
(Lille). Dat zijn de mannen die AA Gent
hebben teruggestuurd met vijf “buts”
naar de Arteveldestad en waar mevrouw
Delors de scepter zwaait en
die voor het ogenblik de “Parti
Socialiste” manipuleert met een
ijzeren hand.

toch zijn gezond verstand gebruikt en de
gazet met dat verkeerde postnummer in
mijn bus gedropt. Bij het doornemen van
de gazet wordt mijn aandacht getrokken
op de rubriek “In de kijker”. Het doet me
plezier te lezen dat het Carnaval van Aalst
is uitgeroepen als werelderfgoed van de
Unesco. Mijn gedachten gaan naar mijn
beste vriend Stefaan Vinck die de gazet
van mij heeft overgenomen en ze in een
moderne look heeft gegoten, onder andere

Iedere dag luister ik dan naar
het gezang of geklaag van
die weerdeskundigen, met of
zonder dikke tieten, over de
opwarming van de aarde. Ze
durven dan nog verkondigen
dat België het jaar 2010 mag
noteren als het warmste jaar
van de eeuw.
Een witte Kerst is wel mooi,
maar iedere morgen sneeuw
opruimen, dat is ook geen
koek meer voor mij. Laat mij
en mijn echtgenote maar gezellig bij de
open haard zitten met een glas lekkere
glühwein terwijl we plannen smeden voor
een volgende reis naar een zonnig land. We
dromen dat we al aan het genieten zijn
van een prachtig gekleurde dorstlessende
cocktail, uitgestrekt met zijn tweetjes op
een knusse strandzetel onder een honderdjarige majestueuze palmboom met een
prachtig zicht op het azuurblauwe water
van de oceaan.
Opeens hoor ik wat vallen in de brievenbus!
Ik ga snel kijken of het geen bruine envelop
met venster is die mijn joviale belastingontvanger me stuurt, omdat hij weer iets aan
te merken heeft over mijn belastingaangifte. Maar tot mijn grote vreugde is het de
“Gazet van de Carnavalist”. Dan zie ik dat
het oude postnummer er nog op vermeld
staat. Maar onze brave postbode Dirk heeft

Waar is de durf om terug een carnavalsconcert te organiseren met de twee Menense
harmonies: De Plicht (socialistisch) en
Sint-Jozef (katholiek). Die hebben voor het
eerst in hun bestaan samen opgetreden
met La Chorale d’Halluin (uit Frankrijk). De
kers op de taart waren de dansmariekes
“De Meeënrijders” uit Genk. Ja, Mandie
Castellani, opvolger van voorzitter Pieter
Peeters, was een tengere, muzikale en erg
sociale man die in mij geloofde en direct in
de bres is gesprongen om mij
bij te staan om het concert tot
een nooit geziene carnavalsactiviteit in West-Vlaanderen en
misschien daarbuiten, tot een
goede afloop te brengen.
Enkele weken na de gazet
ontvang ik een uitnodiging voor
het FEN-banket in Moorsel. Is
dat toeval of niet, maar die
gemeente leunt toch aan bij
die stad waarvan het carnaval
erkend is als werelderfgoed?

door de nieuwe grafische technieken.
Louis kwam, zag en genoot er van!
In de jaren tachtig beleeft het Carnaval
in West-Vlaanderen gouden jaren. Al van
kleins af ben ik bezeten door die carnaval
microbe! Ik ben dan ook de oprichter van
de Meense carnavalsfeesten.
De prinsenverkiezingen, de boemelavond
en de internationale carnavalstoeten met
start in België en aankomst in Frankrijk,
waren grandioos en erg verzorgd.
Spijtig genoeg heb ik door mijn beroepsbezigheden de ganse organisatie moeten
doorgeven aan de dienst feestelijkheden
van de stad. “Geef nooit iets dat goed
draait aan een stadsfunctionaris,” was de
waarschuwing van velen. “Want na twee
jaar is alles om zeep,” was hun voorspelling.
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Ik dank het ganse bestuur
van FEN-Vlaanderen en in het
bijzonder de twee overgeblevenen uit mijn FEN-verleden,
Jef en Jules. Het was een prettige en gezellige dag vol met “memories” en een leutige
bende beren uit De Panne die ons hebben
uitgenodigd plaats te nemen aan hun tafel.
Die titel en medaille van Eresenator zullen
voor altijd in alle respect en fierheid worden
gedragen.
Louis Ackou
Eresenator FEN-Vlaanderen
Nvdr.
Louis Ackou nam inderdaad van 1981 tot
1984 de redactie van de Gazet van de Carnavalist voor zijn rekening.
Ondertussen heeft Louis ons beloofd om in
elke Gazet van de Carnavalist een column
te schrijven, over een of ander carnavalsonderwerp. Tof Louis, hopelijk volgen er
nog andere kandidaten!
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Eddy en de zijnen op verkenning in Lokeren

Fiere Oost-Vlaamse bestuursleden
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Leuven op zijn best

Een koppeltje goedgemutsten in Temse

Carnavalesk poseren

Glunderend prinsenpaar uit Halle

Oost-Vlaanderen draagt de vlag over aan Vlaams-Brabant

FEN-Vlaanderen dankt
de Orde van de Raepe
voor de puike organisatie
van het
Gazet van de Carnavalist - Nr 161
Feest der Goedgemutsten 2011
Gezellig carnavallen op het Feest der Goedgemutsten

laureaten zilveren nar 2011

Laureaten van de Zilveren Nar van Europa 2011
Op het Feest der Goedgemutsten te Temse op 8 januari 2011 werden de hierna vermelde carnavalisten vereremerkt met
de orde van de Zilveren Nar van Europa, alsmede de Euronar. Het bestuur van de Federatie Europese Narren-Vlaanderen
houdt er aan, deze leden van harte proficiat te wensen voor hun inzet als carnavalist in de vereniging, en als lid van de
grote F.E.N.-familie.

VERENIGINGEN
Antwerpen
0021 GILDE DE KNULLEN - MECHELEN
DE HERTOGH Raymond
KERCKHOFFS Bianca
0103 PEER STOET VZW - HERENTHOUT
DIELTJENS Rudy
HOREMANS Marie-Louise
0110 DE HEIKNUITERS - GEEL
VANDEPERRE Janneke
VAN CAMP Irene
0401 DE HEMELSUSSEN - BEERSE
VAN BREDA Emmy
MARISSEN Melia
WOUTERS Peter
0431 DE FEESTMUTSKES - BORGERHOUT
VERHEYEN Kevin
0768 DE EERSTE BELGISCHE HUNNEN
HORDE PUTTE
BRAECKMANS Francis
ROBIJNS Freddy
0784 DE PLAKIJZERS KAPELLEN
VERHOEVEN Ludo
REYNAERTS Patrick
0918 KARNAMOR MORTSEL
DE HERDT Wilfried
MEIRE Marc
1044 DE DRAA OEERE VZW OLEN
VAN TONGERLOO Luc
VANLEUFFELEN Jens
1162 DEN BOK NIEL
VAN DE PUTTE Michel
1303 DE DIAMANTJES DEURNE
ROMBAUT Kristof
1461 DE KOKO’NOTEN MORTSEL
VANHELMONT Sven
DECKX Kurt
Limburg
0086 RIDDERS VAN HET EVERZWIJN
LUMMEN
LOMBEEK Stefan
HOUTMEYERS Luc
0140 DE BIGARO’S SINT-TRUIDEN
MOORS Thierry
0255 RIDDERS VAN HECO TONGEREN
JACOBS Albricht
PIETTE Peter
0259 DE KEUJ HERDEREN
GERAERTS Jurgen
0323 DE PINTEVEGERS VZW BERINGEN
HELSEN Gerry

0389 DE SPRINGERS VZW SCHAFFEN
RAYMAEKERS Gustaaf
0506 DE GAAPLEPELS BIESEL VZW
MOLENBEERSEL
RAMAEKERS Theo
SCHREURS Riny
0833 DE STROMANNEN KONINKSEM
LOUWET Sara
NELISSEN Marie-Paule
0871 DE WOTTELZEKSKES VELDWEZELT
COENEN Tiny
BASTIAENS Cindy
0883 DE LEEGDRINKERS LUMMEN
BOITTEN Jeffry
MICHIELS Richard
STEVENS Chiara
GIJBELS Saskia
0904 DE POEDERLADERS KAULILLE
JORIS Frans
HOLLANDERS Dominic
BOGAERTS Willy
WILLEKENS Jean
0959 CLUB 100 LANAKEN
VERHOEVEN Antoine
1011 EL SPIDO’S GINGELOM
KNAPEN Sabrina
NOUWEN Sara
GEAETS Joeri
1154 DE LUSTIGE BIERDRINKERS PAALBERINGEN
VANDENBERK Nicole
1167 JONGE KAMPSE NARREN 		
LEOPOLDSBURG
VERBRUGGEN Peggy
1231 DE BOERKES BERINGEN
HERREGODTS Andre
1305 NEET SJOËN MER HEL DILSENSTOKKEM
COOLEN Raf
WEIJTJENS Willy
VANDEBOSCH Kristof
SMEETS Geert
MARTENS Theo
ERKENS Leopold
PANNEMANS Erik
VANDEBOSCH Mathieu
1316 DE SCHUIMSOPPERS HEPPEN
LIEVENS Jennifer
VAN DE WAL Marie-José
1361 DE NACHUILE MAASTRICHT
PETERS John
PIETERS Johan
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1446 THE BLACK PANTERS HEUSDENZOLDER
DEELKENS Dimitri
OOMS Sonia
1456 DE KURKENTREKKERS HAM
RACIOPPA Michele
1466 DE TETTERS HEERS
GIRAERTS Conlo
COOPMANS Jordi
Oost-Vlaanderen
0026 PRINSENCAEMERE VZW AALST
COOMAN Jurgen
D’HONDT Kenny
0037 ‘T FOLKLOORKE ADEGEM
GOETHALS Danny
DE WILDE Jerre
0051 WUITENSKOMITEE VZW HAMME
DE BRUYNE Martine
BOODTS Glenn
0102 ORDE VAN DE PALINGBOER 		
BAASRODE
DE CONINCK Jasper
0125 GEMEENTELIJK CARNAVALCOMITE
WETTEREN
VERVAET Florimond
VERGEYLEN Gerry
0139 CARNAVALRAAD DENDERLEEUW
DENDERLEEUW
DE VRIENDT Rik
DE SMET Marino
0181 DE PEERKES LOKEREN
GIDE Sylvie
SCHATTEMAN Sofie
0292 LOS VANHECKOS SINT-NIKLAAS
LANCELOT Nathalie
VAN DEUNEGHEM Joris
0513 ORDE DER DZJAKKERS 		
MERELBEKE
HAEGENS Bonnie
DE VEIRMAN Ben
0519 DIE HAMSE WUITENS HAMME
VAN MOORTEL Jozef
POPPE Ivan
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0627 ORDE DER AJUINFRETTERS GENTLEDEBERG
SCHOUVLIEGER Nadine
0635 GEMEENTELIJK CARNAVALCOMITE
TEMSE TEMSE
HUYBEN Betty
HEYNDERICKX Bram
0674 ORDE VAN DE JEINEN 		
BUGGENHOUT
MERTENS Paul
0998 DE KAZOO’S VZW MOERZEKEKASTEL
DEWILDE Danny
VAN DEN BOSCCHE Harry
1012 KARNAVALCOMITE DENDERMONDE
VZW DENDERMONDE
DE BACKER Jurgen
HEYVAERT Albert
1037 ORDE VAN DE RAEPE LOKEREN
VERTONGHEN Stijn
1094 DE ROCKETS TIELRODE
BAERT Claudia
HORNIKX Jano
1172 DE KADEITCHIEST RONSE
WEYTENS Wilfried
RISACK Jaqueline
1278 VEUR DE LEUT LEDE
BOGAERT Kris
BOELAERT Ann
1324 DE BEERBUSTERS HAMME
COPPIETERS Tessa
VAN DE VELDE Lieve
1328 DE RARE MANNEN LOKEREN
D’HAESE Eddy
TROUBLEYN Benny
1329 STEEK ZU NOU NIE LOKEREN
NAUDTS Katja
NAUDTS Antoin
1338 DE GILLES VAN LOKEREN LOKEREN
BAERT Kris
VAN BASTELAERE Dirk
1346 DE KLEINE ZWAANTJES BELSELE
VEREECKEN Mia
DE RUDDER Cedric
1372 D’ OMERKES BAASRODE
VERHEYEN Dirk
COOREMAN Eddy
1380 DE TCHA TCHA TCHA’S ZOTTEGEM
SEGHERS Bartel
1420 DE DEURZETTERS MERELBEKE
SEDEYN Stefanie
1453 DE DEURZAKKERS LOKEREN
DE WILDE Sammy
MALFLIET Ruben
Vlaams-Brabant
0002 ORDE VAN DE PIETERMANNEN
LEUVEN
VANDERBORGHT Jean-Marie
SCHOOVAERTS Danny

0027 SC. GILDE VAN TIELEBUIS VZW
DIEST
COOMANS Marc
KNOCKAERT Kevin
0062 RIDDERS VAN BRUNENGERUZ VZW
TIENEN
DUMOULIN Patricia
STRUYS Michel
0268 HOFMAARSCHALKEN EN 		
HOFDAMES HALLE
POELS Peter
OST Sofie
0333 HOF VAN VLAAMS BRABANT VZW
LEUVEN
PIERRE Ingrid
SEGERS Fabienne
0503 DE BOERKES HALLE
OCULA Patricia
DESLAGMULDER Brett
0669 KARNAVALVRIENDEN WEZEMAAL
VZW WEZEMAAL
PIRONET Bjorn
0720 ORDE VAN DE SENIOREN HALLE
CZAJKOWSKI Jean
MOMMENS Mieke
1206 CARNAFOLK VZW KRAAINEM
VANSAVELBERG Justin
VERHEYDEN Olga
1249 DE LESTE KANNEKES HALLE
LORIES Jeroen
BOON Alex
ELZEWIJCK Johan
DE BAERDEMAEKER Ludwig
1288 GEFT MAA KABEL MALDEREN
DE BONT Sven
VAN GUCHT Robin
1291 DE STOUTE MENNEKES HALLE
VANSTEENSTRAETEN Robert
BORREMANS Katleen
1350 SCREAMTEAM LANGDORP
VAN TONGELEN Kristof
VERBEECK Christel
1428 CC JATIENEN TIENEN
HION Johnny
VAN DEN BRANDE Luc
1483 DE PADAKKY’S RILLAAR
VRANKEN Danny
DELAET Patricia
1488 DEI VANT STAD HALLE
VANBELLINGHEN Jurgen
1496 PRINSENCONVENT LEUVEN 		
LEUVEN

0301 ORDE VAN DE BEREN DE PANNE
DE GROOTE Isabel
DEQUEECKER Eveline
0630 ORDE VAN DE VLASCH’AARD 		
KORTRIJK
STROBBE Norbert
HAGHEBAERT Dieter
0644 DE KANDEELETERS MENEN

0981

1122
1165
1384

1444

1475

1482

DECLERCK Jacky
D’HONDT Martin
R.C.V. ‘t MOTJE ROESELARE
PATTYN Kenny
DECKMIJN Jurgen
ORDE VAN DE STIER KOEKELARE
HUBRECHTSEN Maria
DE SLAAPMUTSE LOMBARDSIJDE
LEROY Annie
ORDE V/D KLOEFFE MET ‘T 		
KLIEKSJE OOSTENDE
DANGREAU Glenn
DANGREAU Guido
ORDE VAN DE POPERINGSCHE
POTÜLS POPERINGE
BUSEYNE Luc
VANDELANNOOTE Jannick
DE LEUTEMAKERS ROESELARE
DESSEYN Francky
BATAILLIE Michael
ORDE VAN DE FEESTNEUZEN 		
POPERINGE
PAREYN Kathy

LEFEVER Anja
1491 KEIKOPPENCARNAVAL VZW 		
POPERINGE
AMEYS Michiel
INDIVIDUELE LEDEN
Antwerpen
5285 BROEKAERT ROGER ESSEN
BROEKAERT Roger
Oost-Vlaanderen
5289 DEBEYTER LUC RONSE
DEBEYTER Luc
5290 DEBEYTER KENNY RONSE
DEBEYTER Kenny
5291 BEECKMANS BART NINOVE
BEECKMANS Bart
Vlaams-Brabant
5235 KNOPS ALBERT MUIZEN
KNOPS Albert
5276 VAN CAMPENHOUT ERNA MUIZEN
VAN CAMPENHOUT Ernanne

BUELENS Cindy
CACHARD Victor
West-Vlaanderen
0064 ORDE VAN DE EZEL MIDDELKERKE
ANDRE Philippe
DEWULF Cindy
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laureaten euronar 2011

Laureaten van de Euronar 2010
Oost-Vlaanderen
0026 PRINSENCAEMERE VZW AALST
SOLEMé Pascal
COOMAN Johny
0037 ‘T FOLKLOORKE ADEGEM
LAMMENS Nancy
0513 ORDE DER DZJAKKERS MERELBEKE
VAN DEN BERGE Timothy
0635 GEMEENTELIJK CARNAVALCOMITE
TEMSE TEMSE
SCHVARTZ Silvain
0674 ORDE VAN DE JEINEN 		
BUGGENHOUT
LEMMENS Mario
0812 DAK VZW AALST
TEMMERMAN Eddy
1042 DE LEUTIGE FUIVERS TEMSE
LAUREYS Nicole
PAUWELS François
1453 DE DEURZAKKERS LOKEREN
VAN BOSSCHE Gunther
VAN HOYE Nancy
Vlaams-Brabant
0002 ORDE VAN DE PIETERMANNEN
LEUVEN
LAUWERS Rudi
LARDOT Oscar

www.elzitoprints.com

VERENIGINGEN
Antwerpen
0110 DE HEIKNUITERS VZW - GEEL
BELMANS AlfonsAntwerpen
0110 DE HEIKNUITERS GEEL
MENS Frans
0431 DE FEESTMUTSKES BORGERHOUT
BUS Marc
0784 DE PLAKIJZERS KAPELLEN
SCHITTECAT Marc
PEETERS Ria
1162 DEN BOK NIEL
VAN GELDORP Annie
Limburg
0323 DE PINTEVEGERS VZW BERINGEN
THOELEN Eduard
0389 DE SPRINGERS VZW SCHAFFEN
SAENEN Andy
0833 DE STROMANNEN KONINKSEM
STEEGEN Willy
HOUBEN Stany
0883 DE LEEGDRINKERS LUMMEN
WOUTERS Ronald
0906 DE GEZELLEN VAN TAXANDRIA
VZW NEERPELT
BAEKEN Andre
1011 EL SPIDO’S GINGELOM
WUESTENBERGS Joseph

1496 PRINSENCONVENT LEUVEN LEUVEN
MEULEMANS Walter
West-Vlaanderen
0064 ORDE VAN DE EZEL MIDDELKERKE
MAENHOUT Filip
0301 ORDE VAN DE BEREN DE PANNE
DE WILDE Emmy
KERKHOVE Jean-Claude
Oost-Vlaanderen
5165 VAN GIJSEGEM EDDY HOFSTADE
(O.VL.)
VAN GIJSEGEM Eddy

TENTEN- EN VLOERENBEDRIJF

LECOQUE
FESTIVAL SHOP - Diestsestraat 105 Scherpenheuvel
Open alle dagen van 10 - 12u en 13 - 19u
Zaterdag tot 17u, Zondag van 13 - 17u

bvba LECOQUE - PETRY sprl

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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Om te onthouden

in de kijker

FEN-Artiestenavond
Zaterdag 24 september 2011
Smeermaas (Lanaken)

Try-Out BOL
Zondag 27 november 2011
Zonhoven

FEN-Banket
Zondag 11 december 2011
Moorsel (Aalst)

Feest der Goedgemutsten
Zaterdag 7 januari 2012
Halle

Juiste adres (correctie pagina 6 - Gazet v/d Carnavalist Nr. 160)
Provinciaal-commissaris Limburg Luc Van Dijck
Vreyshorring 27 te 3920 Lommel

TE NOTEREN

Correctie pagina 117 en 118 - Activeitenkalender
Activiteiten van lidnr. 0045 - De Varkenskoppen - Zaventem zullen doorgaan in het Sint-Jozefcentrum - Groenstraat 21 in plaats van in het Hof ter
Meren. Deze zaal wordt afgebroken.
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advertenties “te huur” en “te koop”
Te koop - Te huur
prachtige prinsenwagens, met polysterfiguren en onderstel

Te koop - Te huur
Prachtige prinsenwagens

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

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

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

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

Te koop
Mooie carnavalswagen. Onmiddellijk beschikbaar.
Afmetingen: B: 3,00 m - L:12,00 m
Prijs overeen te komen.

Te huur
Diverse wagens

Communicatie kan
in het Nederlands

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

Contactadres : De Bergtappers - Gellik
Jeurissen Danny - Bessemerstraat, 186 bus 2 - 3620 Lanaken
GSM: 0477/51 51 73 - Email: jeurissendanny@hotmail.com
1095/131106

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

Contactadres : CV De Muiletrekkers
Van Kerckvoorde Frank - Staakstraat, 20 - Assenede
GSM 0473/22 26 81 - GSM 0476/39 97 74
1332/240307
www.dekazoebereers.be

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

Contactadres : Feest- en Sportcomité Kwenenbos - Merelbeke
De Raeve Gerrit - Wielewaalstraat, 3 - 9820 Merelbeke
0564/130909
GSM: 0484/50 65 22 - gerritderaeve@skynet.be
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advertenties “te huur” en
in“te
de koop”
kijker
Te koop
Carnavalswagen met als thema “Cowboysaloon” maar heeft vele
mogelijkheden.
Afmetingen: L:6,65 - B:2,55 - H: 4,00
De prijs is bespreekbaar.

Te koop
Dertigtal prachtige kostuums, thema Heer en Dame”.
Er behoren ook afzonderlijke tasjes bij.
Richtprijs: 30euro per stuk

Contactadres : De Pleziermakers - Leuven
1368/310710
Janssens Cindy - Dunberg, 71 - 3210 Lubbeek
GSM: 0496/51 54 37 - Email: depleziermakers.cindy@hotmal.com

Contactadres : Nit te Geluive - Smeermaas
Moonen Servé - Brugstraat, 3 bus - 3620 Lanaken
Tel: 089/71 29 37 - GSM: 0477/21 29 03
servaas.moonen@telenet.be

Te huur
Carnavalswagen met als thema “Après Ski” of “Tirol”.
De wagen is in uitstekende staat.

Te koop
Wagen met als thema “Spaanse trappenburcht”.
Vraagprijs: 2.300 euro voor het geheel, zijnde een goed onderstel
plus de polyesteropbouw.
Ruilen tegen een andere polyesterwagen is ook mogelijk.

Communicatie kan
in het Nederlands

Contactadres : De Doorbieters - Lanaken
1229/141009
Caubergh Johny - GSM: 0472/34 66 57 - doorbieters@telenet.be
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).
- isomo koetsier : 2,50m hoog Prijs overeen te komen

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

1055/211009

Contactadres :
CV De Weerelt - Wellen
Billen Mario
Kukkelbergstraat, 50
3830 Wellen
GSM: 0497/31 00 87
mario.billen@telenet.be
www.cvdeweerelt.be
Te koop
Kostuums - Thema “Blauw”.
Vier dameskostuums, dertien inisexkostuums, één kostuum voor
een kind.

1178/300309
Contactadres : De Vudszelkes Sint-Truiden
De Bruyn Koenraad - Zoutleeuwsesteenweg, 166 - Sint-Truiden
GSM 0477/55 72 85 - koenraad.debruyn@telenet.be

1059/140310

1095/180111

Te koop
Praalwagen met als thema “Professors”

Auto met Einsteinkop

Contactadres : De Kazoebereers - Zottegem
Magerman Paul - Leon Lefevrestraat, 28 - 9620 Zottegem
GSM: 0476/50 07 05 (Gunther Hulstaert) - gunther.hulstaert1@telenet.be
0609/180210
GSM: 0473/67 12 55 (Paul Magerman)
0636/210111
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advertenties “te huur” en “te koop”
actueel
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.

Te Koop
Levensgroot Ros Beiaard in perfecte staat.
Zelfrijdend mits vorkheflift.
Voor carnaval of andere doeleinden.
Prijs overeen te komen.
Contactadres :
De Sjikke Stikken - Baasrode
De Visscher Sven
Schippersdijk, 2
9200 Baasrode
GSM: 0473/36 23 77
1138/170210
sjikkestikken@hotmail.com

Contactadres : Jonge Kampse Narren - Leopoldsburg
Martens Tom - Generaal Lemanstraat, 24 - 3970 Leopoldsburg
GSM: 0477/54 12 53
1167/150510
tom@jongekampsenarren.be

Te koop
Carnavalswagen met als thema “Politie”.
De stukken zijn enkel los te verkrijgen. Twee motards + motto +
verkeerslicht + flitspaal + verkeersborden.
Wij verkopen ook onze kostuums. 14 pakken en 7 stellen van 4 poppen.

Te koop
(Staan)praalwagen.
Thema: Nutty professors.
Drie wagens van elk 11 meter lang met twee heftruksystemen, alsook
een auto met “Einstein”.
De verlichting wordt eveneens mee verkocht (25.000 watt).
Prijs overeen te komen (De praalwagen wordt ontmanteld vanaf half
april 2010). www.kvnabukodonosor.be
Contactadres : Steek Zu Nou Nie
Van de Voorde Bjorn - Veldstraat, 20 - 9160 Lokeren
GSM: 0496/34 93 45 - Tel.: 09/348 72 45
1329/200309
bjorn.vdv@hotmail.com
Te koop
Nieuwe driedelige wagen met als thema “Beethoven goes crazy.
Afmetingen: L: 15m - H: 4m - B: 3m.
Prijs overeen te komen.

Contactadres : Nabukodonosor - Bazel
Smet Kurt - Schaudries, 1 - 9150 Rupelmonde
GSM: 0476/30 28 73 - grt.3@telenet.be

1091/070210

Te koop
12 smurfenkostuums. Kostuum met kop nog in perfecte staat.
Slechts voor vier stoeten gebruikt.
Heksenkostuums met hoed inbegrepen in perfecte staat.
Slechts zes keer gebruikt.
Prijs overeen te komen.
15 kostuums met kop. Thema “De Leeuwenkoning”.
Vraagprijs: 150 euro per stuk

Contactadres : De Samsons - Zottegem
Eeckhout Jolien
0609/160210
GSM: 0477/65 77 90 - jolieneeckhout_21@hotmail.com

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

1042/25/03/10

Te koop
De wagen is 15 meter lang, 3,20 breed en 4.40 hoog (max).
De wagen is opgebouwd uit twee delen. In elke toren is er ruimte
om zaken weg te bergen. Achteraan is een brede trap voorzien en
onderaan de wagen zit er een uitschuifbare rail voor de stroomgroepen. De klokken op wagen zijn verlicht.
De wagen is pas beschikbaar vanaf mei 2011

Contactadres : De Toetuile - Sint-Truiden
Peters Bert Molenveldstraat 44 3440 Zoutleeuw
GSM: 0495/25 69 66
bert.peters@skynet.be
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Advertenties “Te huur” en “ Teadvertenties
koop”
“te huur” en “te
koop”
actueel
Te koop
Prachtige kostuums - thema “Circusdirecteurs” - 38 volwassenen
en 6 kindermaten.
het kostuum bestaat uit een witte broek, blauw-rood hemd, de hoed
en de zwarte lappen die dienen als laarzen.
Alle kostuums zijn in goede staat en werden slechts één seizoen
gebruikt.
Voor meer foto’s kan u altijd terecht op de website
www.destromannen.be

Te koop
Prachtige carnavalswagen. Thema “Feesttafel”.

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

Contactadres : De Stromannen - Koninksem
Donnay Ronny - Astridlaan, 86 - 3700 Tongeren
0833/140111
GSM: 0478/76 21 88 - ronny.donnay@hotmail.com

Te koop
De wagen “Piratenboot” inclusief de kostuums (zonder chauffeur en
tractor) is ook te huur.

0771/040209

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.

Bijkomend telefoonnummer: 0477/46 33 87 (Reynders Mario).

1147/281209
Contactadres : Halfweg - Kaggevinne
Reynders Mario Diestersteenweg, 208 3293 Kaggevinne
GSM: 0477/46 33 87 - E-mail: reynders.mario@skynet.be

Te koop
Prachtige carnavalswagen met als thema “Bijen” bestaande uit
twee delen. Het eerste deel kan via een systeem heen en weer
bewegen.
De trekker is niet te koop maar de twee bijen die er op staan worden wel mee verkocht.
Er zijn ook tien bijen waar men kan gaan opzitten.
Het laatste gedeelte bestaat uit een bijenkorf waar twee kinderen
kunnen plaats nemen.

Contactadres : De Samsons - Zottegem
Vijle Vera - Gaverland 45 - 9620 Zottegem
Tel: 09/360 87 12 GSM: 0477/65 77 90
E-mail: jolieneeckhout_21@hotmail.com

0609/180111

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

1353/120509

Te koop
Prachtige carnavalswagen gebouwd op het onderstel van een Bedfordvrachtwagen, dus zelfrijdend.
Hij is 11,00m lang, 3,00 meter breed en 3,60m hoog.
Er steekt een nieuwe batterij in, en is pas geverfd.
Het thema waar hij voor gemaakt zou worden is “Marine”,maar
door omstandigheden verkoop ik hem nu.
In het midden van de wagen is een grote bak voorzien voor allerlei
snoepgoed of ander werpmateriaal.
Vooraan naast de chauffeur kunnen de stroomgroepen geplaatst
worden.
Bovenaan achter het stuurwiel is er plaats voor 3 personen.
De wagen is voorzien van een afsluiting voor de veiligheid van de
personen op de wagen.
De vraagprijs is € 2.000, of doe een goed bod!

1476/210910
Contactadres : De Toetuile - Sint-Truiden
Peters Bert - Molenveldstraat 44 - 3440 Zoutleeuw
GSM: 0495/25 69 66 - Email: bert.peters@skynet.be
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Advertenties
“Te huur”
enhuur”
“ Te koop”
advertenties
“te
en “te koop”
Te koop
1. Ford Big Job 59 met dubbele cabine als opbergruimte.
Rijklaar.
Prijs: 3.500 euro

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

.

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

Voor meer informatie: www.kanunnikskes.be

Contactadres :
De Poperingsche Paljasjes - Poperinge
Devos Evelyne Benedictijnenstraat 22 8970 Poperinge
GSM: 0496/48 79 28
E-mail: poperingsche paljasjes@hotmail.com
1459/141110

Contactadres : De Kanunnikskes - Borgloon
Bart Vankriekelsvenne - Boomstraat, 88 - 3840 Borgloon
GSM: 0477/ 41 51 93 - bart.nadine@telenet.be 1100/070609

Te koop
1. Twee dezelfde
narrenkostuums met echte
narrenschoenen
in zeer goede staat.
Prijs overeen te komen.

Te koop
1. Thema “Zaïre”. Prachtige kostuums (16 in totaal) alsmede kleine
wagentjes om zelf te duwen met 6 bijpassende kostuums. Vallen
zeer goed op!
2. Thema “Carnaval in de soep”. Mooie wagen met bijpassende
kostuums (ook afzonderlijk verkrijgbaar).

2. Carnavalswagen.
Thema “Jungle”.
Met of zonder kledij.

3. Carnavalswagen.
Thema “Spookhuis””.
Samen met een
50-tal kostuums.

Contactadres :
De Molensteenvrienden
Sint-Gillis-Waas
Steur Ronny
Stroperstraat, 5 c
9170 Sint-Gillis-Waas
GSM: 0495/69 59 19
E-mail: ronnysteur@telenet.be

4. Assortiment snoep. Karamellen, spekken, snickers, ballistos, enz.
Prachtige carnavalswagen.

Te huur

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

0771/191110

0606/080410

Te koop
1.Praalwagen - Thema “Brandweer”.
Prachtige brandweerwagen met beweegbare en uitschuifbare ladder.
2. Praalwagen - Thema “Piraten”.
Mooie boot die gebruikt wordt als piratenboot maar die eveneens
dienst kan doen in een ander zeemansthema.
3. Kledij - Thema “Brandweer” . Hetzelfde model voor dames en
heren.
4. Kledij - Thema “Saloon”. Enkel geschikt voor dames.
5. Kledij - Thema “Piraten”. Hetzelfde model voor dames en heren.
6. Popcorn - In grote hoeveelheden aan interessante prijzen.
Fotomateriaal aangaande voormelde zaken kan je terugvinden op
de website http://www.defeestbeeste.be/site/?page_id=370
Contactadres : De Feestbeeste - Hoepertingen 1301/270810
Hauben Steve - Brikhof, 99 - 3840 Borgloon
GSM: 0497/25 81 85 - Email: steve@defeestbeeste.be
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advertenties “te huur”nen “te koop”
Te koop
Carnavalremorque in zeer goede staat (reglementaire maten)
alsook de bijbehorende kostuums.
Telefonisch bereikbaar na 17 uur.

Contactadres :
Den Ouverschot - Vilvoorde
Boleyn Eddy - Nieuwstraat, 12 - 1800 Vilvoorde
GSM: 0495/22 00 51 - eddy.boleyn@pandora.be 0580/160310

Van zodra de zaken die u

Te koop
Twee koppen. Koning Albert en Koningin Fabiola.
Hoogte ongeveer 1,70m. In goede staat.
Vraaghprijs: 90 euro per stuk.

Contactadres : Orde van de Poperingsche Potüls - Poperinge
Inion Xavier Bruggestraat 143 8970 Poperinge
GSM: 0496/36 34 39 michael.inion@telenet.be
1444/021110

Te koop
Prachtige carnavalswagen bestaande uit drie delen van elke 7 à 8
meter. Deze wagens kunnen getrokken worden door auto’s.
Voorzien van een verlichting van 5000 watt en afgewerkt met
kunstgras.
Prijs overeen te komen. Info bij Marc De Preter. 0472/58 47 10

te koop stelt verkocht zijn,
gelieve dan zo snel mogelijk
de redactie van de Gazet
van de Carnavalist te
verwittigen zodat wij de
advertentie kunnen
verwijderen en plaats
kunnen vrijmaken voor

Contactadres : De Muffy’s - Temse
De Kerf Mira - Priester Poppestraat 9 - 9140 Temse
GSM: 0472/58 47 10 - marcdepreter@skynet.be
1171/180210

Te koop
Carnavalwagen 2010 - Thema “Naar de kermis”.
Volgende zaken zijn te koop:
- opbouw tractor - vier botsautootjes
- onderstel 1 - muizenspel met vier grote muizenratten en
verkoper.
- onderstel 2 - draaimolen met vier poppen op vliegertjes.
- onderstel 3 - poppen.
- onderstel 4 - viskraam met drie poppen.
- onderstel 5 - spookkasteel met één pop.
Bij dit alles horen ook kostuums (witte jurken) en een pop die voor
je wordt gehouden. Meer info en foto’s >>> zie mailadres.

anderen.

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

Contactadres : De Peerkes - Lokeren
0181/190210
Haentjens Kristof - Vieremmerstraat,1 - 9160 Lokeren
Tel.: 09/356 8018 - GSM: 0497/59 59 95 - hano@skynet.be
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necrologie
Ingetogen willen wij even terugdenken aan diegenen die ons jammer genoeg kort geleden zijn ontvallen.

De Heer
Etienne Peulen
echtgenoot van Irène Ruette
Mede-oprichter Raod van Laon tot Aoke
Voormalig bestuurslid Raod van Laon tot Aoke
Sjang van het duo “Sjang en Sjo”
Lid van de redactie van “De Bessemgezet”
Geboren te Lanaken op 2 juni 1950
Overleden te Genk op 17 december 2010

Mevrouw
Kathleen De Buyser
mama van Nanouk Van Cauwenbergh
Eredame van Prins Davy 2010 van Temse
Geboren op 24 juli 1973
Overleden op 1 januari 2011

De Heer
Peter De Cock
Echtgenoot van Esther De Kerpel
Lid van de Orde der Ajuinfretters - Ledeberg
Geboren te Bavegem op 18 februari 1934
Overleden te Wanzele op 6 januari 2011

De Heer
Jean Deploige
Echtgenoot van wijlen Marie-José Fagard
Medeoprichter Ridders van de Katteköp - Haren
Voormalig penningmeester Ridders van de Katteköp
Geboren te Zammelen op 10 mei 1921
Overleden te Widooie op 21 januari 2011

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