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Feest der Goedgemutsten te Halle werd
het trefpunt voor 3000 carnavalisten

Jef Langenaeken
aangesteld tot
Erelid FEN-Nederland Uitverkocht FEN-Banket
in uitstekende sfeer
fenvlaanderen in dienst van carnaval

editoriaal

Geachte lezer
Beste carnavalsvriend
De evenementen die door onze
federatie
georganiseerd
worden
zitten er voor dit seizoen op.
Als voorzitter voel ik me bijzonder
gelukkig dat alles uitstekend verlopen
is en dat zowel ons feestbanket te
Moorsel (Aalst) als het Feest der
Goedgemutsten te Halle op erg veel
belangstelling mochten rekenen.
Het doet me veel plezier dat
mijn oproep aan de verenigingen
geen maat voor niets is geweest.
Daarenboven heeft carnavalsminnend
Halle getoond wat ze in hun mars
hebben.
De Leste Boerekannekes hebben
er borg voor gestaan dat alles
vlekkeloos verliep.
Wij wensen het ganse team, dat
onder de leiding stond van duiveldoet-al Eddy Marcelis (beter gekend
als “Patje”) oprecht te feliciteren
voor de puike prestatie.
Maanden van voorbereiding en
slapeloze nachten zijn er aan
vooraf
gegaan.
Mede
dankzij
hun inzet, de steun van de Halse
carnavalsgemeenschap
en
de
medewerking van het Stadsbestuur
van
Halle,
mochten
vele
carnavalisten genieten van een uniek
carnavalsfeest.
Een “echt” feest, met veel ambiance
en
uiteraard
ruim
drieduizend
goedgemutsten.
Het zal met een stip opgetekend
worden in de geschiedenisboeken
van de carnaval in Halle en FENVlaanderen.

Ondertussen hebben alle prinsen,
prinsessen, jeugdprinsen, ... hun
plaatsje ingenomen en zitten we
volop in het feestgedruis van de vele
carnavalstoeten.
Ruim zes weken aan een stuk - althans
in Vlaanderen - wordt het publiek
getracteerd op al dat moois dat
gedurende vele weken zijn ontstaan
kende in loodsen en naaiateliers. Je zou
het de oogsttijd van de carnavalisten
kunnen noemen.
Alle creaties kunnen nu met grote
fierheid aan het publiek getoond worden.
Met je carnavalswagen en de ganse
groep, tussen de lange hagen gevuld
met verklede kinderen en feestvierende
toeschouwers doortrekken. Juist, precies
daardoor krijg je als actieve carnavalist
die speciale kick. ‘t Was verdomd soms
hard werken in de hangaar, maar het
gevoel dat je dan overvalt doet alle
minder plezante momenten wegsmelten
als sneeuw voor de zon.
Yes we can, hoor je de voorzitters met
gebalde vuisten roepen. En gelijk hebben
ze. Het ziet er verdorie weer pakkend
mooi uit, zeker als de zon van de partij
is. Pas dan komt het kleurrijke spektakel
tot zijn recht en kan het publiek met
volle teugen genieten.
Het zonnetje in de lucht en de eerste
lentekriebels die zich manifesteren. De
lange donkere winter is verleden tijd. De
natuur ontwaakt en de dagen lengen.
“t Is lente, ‘t is lente, je voelt het aan de
venten” hoor je wel eens zeggen. Nou
ja, je voelt het niet alleen aan de venten
hoor. Ook het andere geslacht blijft niet
aan de kant staan om toe te kijken en
ze weten inmiddels ook weer waar de
klepel hangt.
Kortom het carnavaleske spektakel
op het einde van de winter en met de
prille lente in zicht, draagt iets magisch
in zich. In de geschiedschrijving over
carnaval heeft men het vaak over een
vruchtbaarheidsritueel dat zich door de
eeuwen in het voorjaar afspeelde. Een
prachtig en uniek schouwspel dat zich
Inhoud

jaar na jaar herhaalt en vele mensen
aantrekt om er met het gezin op uit te
trekken en een of andere carnavalstoet
aan te doen.
Als je bij momenten de massa’s volk
ziet opduiken ter gelegenheid van de
carnavalstoeten, zou je haast gaan
veronderstellen dat alle mensen in
Vlaanderen carnavalminded zijn.
De realitiet is echter anders want menig
actieve carnavalist zal ongetwijfeld al
ervaren hebben, dat sommigen zelfs de
neus durven ophalen bij het horen van
het woord carnaval.
Mijzelf is het alvast al meerdere
keren overkomen, wanneer ik in een
gezelschap vertoef met mensen die niet
de minste band met carnaval hebben en
toevallig vernemen dat ik actief ben in
dat wereldje. Het lijkt er soms op dat
ik plots vanuit een andere invalshoek
bekeken wordt.
“Oei, een carnavalszot, een feestneus,
...” hoor je hen luidop denken, gevolgd
door tal van vraagtekens in hun
veelzeggende blikken.
Op dat moment moeten de echte
carnavalisten de kans grijpen om zulke
mensen uit leggen wat carnaval in onze
samenleving betekent.
Ons besloten wereldje van hartwerkende
carnavalisten die non-stop hun eindeloze
creativiteit laten bot vieren bij de bouw
van carnavalswagens, het schrijven van
teksten en liedjes, het aanleren van
dansen, het organiseren en opvoeren
van shows, ... is voor velen nog steeds
een ongekend en dus ook onbemind
domein.
Mensen die zich als vrijwillgers
verenigingen, om onze
samenleving
jaarlijks op iets vrolijks te tracteren,
verdienen meer respect!
Lang leve carnaval!
Jef Langenaeken
Voorzitter F.E.N.-Vlaanderen
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webweetjes

Er wordt druk gebruik gemaakt van de
nieuwe website van FEN-Vlaanderen
een beetje wegwijs kan met de
Officeproducten
Excel,
Word,
Outlook, ... gaat er een wereld van
ontelbare mogelijkheden open.
Vooral omdat alle adresgegevens
dagelijks door onze administratie
bijgewerkt worden, geeft deze
databank steeds een actueel beeld
van ons adressenbestand.

Sinds 11 november staat de nieuwe
website van onze federatie op internet.
We moeten toegeven dat in de startfase
niet alles even gesmeerd verliep maar
ondertussen zijn de meeste kinderziekten
opgelost en loopt alles vlotjes.
Het nieuwe systeem van paswoorden heeft
in den beginne bij velen voor de nodige
vraagtekens en aarzelingen gezorgd.
Op het huidig ogenblik beschikt nagenoeg
90% van onze aangesloten verenigingen
over een paswoord. Reken daarbij nog een
5% verenigingen die nog geen gebruik
maken van internet, dan betekent zulks dat
bijna elke vereniging niet alleen toegang
heeft tot alle onlinetoepassingen, maar
ook inzage heeft in o.a. de adresgegevens
van andere verenigingen.
Een van de redenen waarom wij het
systeem van een gebruikersaccount
hebben ingevoerd heeft trouwens te maken
met de honderden adresgegevens die in
het verleden op onze website, door Jan
en alleman, over gans de wereld konden
ingekeken en jawel ook misbruikt worden.
Aan dat verhaal is nu een einde gekomen
omdat enkel en alleen de aangesloten
leden van FEN-Vlaanderen de gegevens
van andere leden kunnen consulteren en
gebruiken. Dus geen pottenkijkers meer!
We hebben ondertussen ook, tot onze
grote tevredenheid, kunnen vaststellen dat
er veelvuldig gebruik gemaakt wordt van
de adresgegevens die via een Excelbestand
gedownload kunnen worden. Voor wie

Zulks veronderstelt echter wel
dat de aangesloten leden de
discipline moeten hebben om ons
meteen alle wijzigingen, die zich
binnen hun bestuur voordoen, te
signaleren. Wij denken dan meer
bepaald aan bestuurswisselingen,
adresveranderingen, wijzigingen in
telefoonnumers en emailadressen.
Vooral dit laatste is erg belangrijk
omdat de briefwisseling tussen de
verenigingen onderling, hoe langer hoe
meer via dit medium verloopt.
Wij zijn er inmiddels in geslaagd om het
aantal foute mailadressen in onze databank
tot een aanvaardbaar peil terug te dringen.
Wij kunnen onze leden bijgevolg alleen
maar vragen om op regelmatige tijdstippen
de adresgegevens van hun vereniging op
onze website te controleren, via de link
“Mijn gegevens” onder de titel “Leden”.
Singaleer ons alle fouten en wijzigingen.
Zowel uw eigen vereniging als alle anderen
die u op de een of andere wijze wensen te
contacteren hebben er belang bij.
Wat het aanmaken van de zogenaamde
“gebruikersaccount” betreft, mogen we
stellen dat het gros van onze leden hier
nauwelijks problemen mee ondervonden
hebben.
Niettemin zijn er een aantal geweest waar
het alles behalve vlot verliep en waar onze
administratie voor de nodige bijstand
heeft moeten zorgen. Niet dat we daar
problemen mee hebben, maar het was wel
frapant dat het in de meeste gevallen te
maken had met fouten in mailadressen of
mensen die een eigen paswoord hadden
aangemaakt, maar zich achteraf de
combinatie niet meer konden herinneren.
Het is zoals een pincode die je nodig hebt
voor je GSM, bankkaart, enz. Als je de
combinatie kwijt bent zit je vast.
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Omdat het paswoord uit minstens acht
tekens dient te bestaan en best een
combinatie is van letters (hoofdletters en/
of kleine letters) en cijfers is het alvast aan
te raden om het ergens te noteren.
Om te kunnen inloggen op de website heb
je dus een gebruikersacoount nodig. Deze
account bestaat uit twee componenten,
namelijk het lidnummer van je vereniging
en het door u gekozen paswoord. Het grote
voordeel dat deze account niet gekoppeld
is aan een specifiek mailadres, biedt de
mogelijkheid om het inloggen niet alleen te
beperken tot een persoon, maar het toe te
staan aan meerdere bestuursleden van de
vereniging. Wij kunnen echter slechts een
goede raad geven. Spring daar voorzichtig
mee om!
Toch ook nog een woordje uitleg over
het probleem dat we ondervinden met
fouten in mailadressen. Wanneer je in
een klassiek postadres van iemand een
klein foutje maakt, dan zal de vriendelijke
en steeds behulpzame postbode er wel
voor zorgen dat je brief bij de juiste
bestemmeling terecht komt. Een kleine
fout in in mailadres is echter fataal. Dat
werkt gewoon niet! Dagelijks stellen we
immers bij onlineaanvragen vast dat de
afzender een fout in zijn mailadres typt. De
“t” van “telenet” of de “s” van skynet, of de
“be”, ... (en zo kunnen we nog bladzijden
doorgaan) ontbreken in het mailadres.
Het rechtstreekse gevolg hiervan is
dat de diegene die gebruik maakt van
een onlinetoepassing (bijvoorbeeld een
verzekeringsaanvraag) enkele ogenblikken
na het verzenden van de aanvraag geen
automatische ontvangstmelding in zijn
mailbox aantreft. Logisch want er stond
een fout in zijn mailadres.
FEN wordt er gelukkig meteen automatisch
van verwittigd en kan de aanvrager
contacteren, om hem attent te maken op
dit probleem.
Maar goed, we mogen gelukkig elke dag
vaststellen dat onze gebruikers het nieuwe
systeem almaar beter onder de knie krijgen.
‘t Is uietaard een kwestie van wennen,
maar we zijn er ons bewust van dat er links
of rechts nog fouten in het systeem zitten.
Signaleer ze ons? Je bewijst iedereen op
die manier een grote dienst! mogen
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in de kijker

De Springers uit Schaffen vieren 4 x 11
De carnavalsvereniging De Springers uit Schaffen mochten zich dit carnavaleizoen opmaken om hun jubileum 4 x 11
te vieren. Wie deze bijzonder sterke en actieve vereniging kent, mocht dan ook meteen verwachten dat De Springers
deze magisch 4 x 11, zoals ze het zelf bestempelen, extra in de kijker zouden plaatsen. En dat deden ze ook, want op 3
december 2011 werd er verzameling geblazen in de zaal “het Gildenhuis” te Schaffen.
door zijn toedoen dat het jaarlijkse bal
verhuisde naar dancing De Luro. Vanaf
dan verschijnt de groep in het openbaar
getooid in een origineel uniform.
Na Maurice was het Gustaaf Beckers van
het bestuur van de muziek, die tot Prins
Gustaaf I gekroond werd. Het was ook
hij die in 1970 de idee lanceerde om
een Raad van Elf op te richten. Op dat
moment zag ook de eerste medaille het
levenslicht. Ze werd gemaakt door de
gieterij Moens waarna ze “ambachtelijk“
ingekleurd werd door de leden van de
groep. Prachtig erfgoed!

In de geschiedschrijving over De Springers zal dit jubileumfeest beslist met een
stip genoteerd worden. Het was een van
de meest succesvolle feesten uit de geschiedenis van de groep.
Dat De Springers veel vrienden hebben
en een graag geziene groep zijn viel
duidelijk af te leiden uit het groot aantal
bezoekers. Meer dan 35 carnavalsgroepen
waren aanwezig om het aftreden van
Grootvorst Ackx Ivo I bij te wonen en
tevens getuige te zijn van de bekroning
van Keizer Gunther Bervoets.
Naast de bevriende carnavalsverenigingen waren ook de burgemeester van
Diest en een afgevaardiging van de overkoepelde organisatie FEN-Vlaanderen
aanwezig. Zij feliciteerden De Springers met dit mooie jubileum en hadden
tal van lofbetuigingen aan het adres van
deze dynamieke vereniging. Voor voorzitter Louis Pollet was het alleszins een erg
belangrijk en emotioneel moment, want
44 jaar geleden stond ook hij mee aan
de wieg van de vereniging.
De carnavalsgroep De Springers is ontstaan in 1968, in samenwerking met de
fanfare Sint-Hubertus. Eigenlijk is het allemaal begonnen met het Tirolerorkest

uit Schaffen, dat gedirigeerd werd door
Louis Rayen. Hij was de man die het initiatief nam om een prinsenverkiezing te
organiseren. Twee personen, Lus Laurys
en Louis Enkels stelden zich kandidaat,
terwijl het publiek de verantwoordelijkheid
kreeg om de uitverkorene aan te duiden.
Uiteindelijk was het Lus die feestelijk
verkozen werd tot de eerste Prins van
De Springers. De groep kon zich geen
betere start indenken en dus lag na
het succesvolle begin de weg open om
verder te werken aan de uitbouw van de
vereniging.

De bals werden destijds georganiseerd
in het Zillertal te Beringen. Op een zeker ogenblik werd ook Maurice Camps lid
van de groep en mocht hij al meteen de
scepter van Prins overnemen. Het was
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Uit een samenwerkingsverbond tussen
nabije dorpen Paal, Beringen, Beverlo,
Zolder, Lummen en Tuilt (Kuringen) ontstond later het zogenaamde “Gewest”.
Maurice Camps zette er zijn schouders
onder en zorgde ervoor dat alles vlekkeloos verliep.
De Springers groeiden uit tot een van de
mooiste en talrijkste groepen van de regio. Momenteel bestaat de groep uit een
40-tal leden, waarvan zowel jong als oud
in goede harmonie en verstandhouding
plezier maken.
Naast het feestelijk Prinsenbal organiseren
De Springers ook ieder jaar het Kindercarnaval. Op deze speciale dag worden
alle kinderen van de regio aangeschreven
om samen met clowns en allerhande attracties jong en oud een leuke carnavalsnamiddag te bezorgen. Op het einde van
deze fijne dag krijgen de kinderen een
zak boordevol kleine cadeautjes, fruit en
snoepjes mee. Deze zak wordt gevuld
dankzij de bijdrage van de sponsors en
De Springers zelf.
Ieder jaar in de maand maart is er eveneens een eetdag. Een evenement dat
jaar na jaar een massaal succes is. Wie
deze eetdag al ooit bezocht heeft weet
dat hij met een goed gevuld buikje huiswaarts keert.
Tot slot nog dit. De naam van de groep
staat uiteraard in nauw verband met het
vliegveld van Schaffen waar de paracommando’’s hun opleiding krijgen.

5

goed om te weten

Nieuwe lidgelden 2012 - 2013
Verenigingen die al meerdere jaren lid zijn van onze federatie weten dat ze halverwege de maand maart een uitnodiging
toegestuurd krijgen om hun lidgeld te betalen voor het komende carnavalsseizoen. In dit geval dus het carnavalseizoen
2012-2013. Pas aangesloten verenigingen, voornamelijk diegenen die zich lid gemaakt hebben tijdens de maanden januari of februari van 2012, begrijpen dus meestal niet dat ze amper enkele maanden later al opnieuw verzocht worden om
lidgeld te betalen. Vandaar dat wij het nuttig vonden om dit onderwerp ietwat nader toe te lichten.
Volgens de statutaire bepalingen van de
onze federatie loopt een lidmaatschap
bij FEN-Vlaanderen steeds van 1 mei
tot 30 april van het daaropvolgende
kalenderjaar. Het is dan ook logisch dat
de aangesloten verenigingen tijdig hun
lidgeld vereffenen.

verenigingen wiens lidgeld niet tijdig
betaald werd. Pas daarna - en dan zitten we toch al vooraan de maand juni worden de niet-betalers gedesactiveerd
als lid. Wat er op neer komt dat al hun
gegevens, inclusief de activiteitenn in
de kalender, de zoekertjes, enz... automatisch van de website verdwijnen.

We moeten eerlijkheidshalve toegeven
dat het gros van onze leden, dus zowel
de verenigingen als de individuele leden,
zich behoorlijk disciplinair gedragen
wanneer het gaat om de betaling van
de jaarlijkse lidgelden.
Uitzonderingen zijn er evenwel altijd,
maar wij vinden het bijzonder jammer
dat sommige verenigingen, die soms
al enkele jaren lid zijn, bijvoorbeeld
wachten om hun lidgeld te betalen in
de maand december, of zelfs later. Deze
verenigingen, of laten we ze misschien
met een vleugje humor “de laatbloeiers” noemen, beseffen echter niet dat
er ondertussen vaak heelwat informatie
aan hun neus voorbij gaat.
Daarnaast, en dat is ook niet onbelangrijk, verliezen de verenigingen die hun
lidgeld niet voor 1 mei betalen de gratis verzekeringsdekking inzake burgerlijke aansprakelijkheid voor schade
veroorzaakt aan derden ter gelegenheid
van de activiteiten van hun vereniging.
Sinds 1 november 2010 genieten alle
aangesloten verenigingen, wier lidmaatschap in orde is, automatisch het
voordeel van de verzekering inzake
burgerlijke aansprakelijkheid.
Aangezien de laatste jaren almaar meer
gemeentebesturen aan verenigingen
,die evenementen organiseren, de verplichting opleggen om aan te tonen dat
ze beschikken over een dergelijke verzekering, is de tijdige betaling van het
lidgeld bijgevolg erg belangrijk.
Sinds onze nieuwe website operationeel is
bestaat in dat verband trouwens de mogelijkheid om het bewijs inzake burgerlijke
aansprakelijkheidsverzekering
rechtstreeks, zonder de tussenkomst
van de FEN-administratie, te downloaden van de website. Dit geperson-

Dit is nieuw en het klinkt misschien hard
maar we hebben geen andere keuze,
omdat we ook rechtvaardig moeten
blijven ten overstaan van de verenigingen
die het spel correct spelen.
aliseerde verzekeringsbewijs kan teruggevonden worden onder de link “Mijn
gegevens” onder de titel “Leden”. Om
dit bewijs te kunnen dowloaden moet je
uiteraard eerst inloggen op de site, hetgeen tevens veronderstelt dat het lidmaatschap in orde is.

Kortom, door het lidgeld tijdig te betalen kunnen er veel probleemsituaties vermeden worden en kan je tijdens de zomermaanden zorgeloos met
vakantie vertrekken. Ook dat is mooi
meegenomen!

In principe zouden
we kunnen stellen
dat alle leden die het
lidgeld niet betalen
voor 1 mei, vanaf
deze datum gewoon
gedesactiveerd worden als lid en derhalve niet meer kunnen inloggen.
Zo hard wordt de bal
bij
FEN-Vlaanderen
echter nooit gespeeld,
omdat we ook beseffen dat het betalen
van het lidgeld wel
eens
onopzettelijk
uit het oog kan verloren worden, of dat
diegene bij wie het
betalingsverzoek toekwam geen lid meer
is van de vereniging.
Het zijn twee voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.
Vandaar dat halverwege de maand mei
een eerste herinneringsbrief verzonden wordt aan al de
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vzweetjes

Statutaire bepalingen met
betrekking tot het ledenregister
Sinds de Wet
houdende
diverse
bepalingen
van 6 mei
2009
(B.S.
19
mei
2009) is de
neerlegging
van het ledenregister ter griffie an de rechtbank
van koophandel afgeschaft. Dit betekent dat bij
wijzigingen in de samenstelling van de algemene
vergadering, het bijgewerkt ledenregister niet
langer moet neergelegd of opgestuurd worden
naar de griffie.

Aangezien tot voor kort de neerlegging verplicht
was, zijn er heel veel vzw’s die in hun statuten
expliciet verwijzen naar de neerlegging van het
ledenregister.

Tengevolge de wetswijziging dient deze
verwijzing natuurlijk uit de statuten gehaald
te worden. Het is niet langer mogelijk om
statutair te bepalen dat de neerlegging van het
ledenregister wettelijk verplicht is. Wij merken
evenwel dat de statuten in de praktijk nog
maar weinig aangepast worden en wensen u
er via deze weg op te wijzen.
Is uw vereniging in dit geval, dan moeten de
statuten gewijzigd en neergelegd worden ter
publicatie. Haast en spoed is in dit geval niet
vereist. Wij raden u aan om bij een volgende
gelegenheid die aanleiding geeft tot een
publicatie (bijvoorbeeld een wijziging in de raad
van bestuur, of een andere statutenwijziging),
tevens de statutaire bepalingen met betrekking
tot het ledenregister aan te passen. Op
die manier betaalt u slechts één keer de
publicatiekosten.
Bron: VSDC

www.elzitoprints.com

Op de zetel van de vereniging moet het
ledenregister door de raad van bestuur wel
nog steeds bijgehouden worden. Dit register
vermeldt de naam, voornamen en woonplaats
van de leden of, ingeval het een rechtspersoon
betreft, de naam, de rechtsvorm en het adres
van de zetel.

Bovendien moeten alle beslissingen betreffende
de toetreding, uittreding of uitsluiting van leden
door toedoen van de raad van bestuur in dat
register worden ingeschreven binnen acht
dagen nadat hij van de beslissing in kennis is
gesteld.
De verenigingen moeten, bij mondeling of
schriftelijk verzoek, aan de overheden, de
administraties en de diensten, met inbegrip van
de parketten, de griffies en de leden van de
hoven, de rechtbanken en alle rechtscolleges en
de daartoe wettelijk gemachtigde ambtenaren,
onverwijld toegang verlenen tot het register
van de leden en deze instanties bovendien
de afschriften of uittreksels uit dit register
verstrekken welke zij nodig achten. Het correct
bijhouden en aanpassen van dit document blijft
dus een verplichting, net zoals voorheen!

FESTIVAL SHOP - Diestsestraat 105 Scherpenheuvel
Open alle dagen van 10 - 12u en 13 - 19u
Zaterdag tot 17u, Zondag van 13 - 17u
Dinsdag gesloten, behalve op 1 en 8 maart
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‘t Folkloorke uit Adegem viert 3 x 11
“Ge zijt van Oigem of ge zijt het niet” zegt men in Adegem, een deelgemeente van Maldegem, gelegen in het noordelijk
deel van de provincie Oost-Vlaanderen, het gekende Meetjesland met zijn weidse polders. Het is een bijzonder actief
dorpje met een rijk verenigingsleven, knus rond de kerktoren.
In 1979 werd onder impuls van Frank Willems, samen met enkele vrienden een groepje opgericht om deel te nemen aan
de Maldegemse carnaval. Precies op dat moment begint de geschiedenis van ‘t Folkloorke.
Het ontstaan van ‘t Folkloorke
Deelnemen aan een carnavalstoet betekent
in de meeste gevallen ook dat men over een
carnavalswagen dient te beschikken. En dus
werden de handen uit de mouwen gestoken en
werd er in een recordtijd , een wagen in elkaar
“geflanst”, aldus een Adegemse getuige.
De eerst wagen kreeg als thema, “Hoera, ik
word papa”.
De eerste deelname aan een carnavalstoet
zat erop, maar de vriendenkring die
inmiddels wortel had geschoten bleef
bestaan. Meer nog, de oorspronkelijke
groep werd aangedikt met nieuwe leden.
Waarom
zouden
ze
niet
blijven
bestaan als een soort
folkloregroep,
werd
links
en
rechts
geopperd?
En jawel, de bal ging aan ‘t rollen en er werd
meteen gekozen voor de naam ‘t Folkloorke –
Adegem.
Rosy de Mil maakte de nodige kledij en zo
kwamen ze als “ ’t Folkloorke – Adegem” voor
het eerst naar buiten op een geitenkeuring ter
gelegenheid van Adegem-kermis.
En werd ondertussen een bestuur gevormd met
als voorzitter Marc Borgonjon.

De activiteiten van ’t Folkloorke waren tweeledig.
Enerzijds werden zij een een volksdansgroep,
maar anderzijds besloten ze om ook ieder jaar
een carnavalswagen te bouwen.
De leden konden kiezen aan welke activiteit ze
het liefste deelnamen.
Als volksdansgroep verzorden zij optredens
over gans Vlaanderen, hetgeen tal van
vriendschapsbanden tot stand bracht.
Ze verbroederden onder meer met het
“Schuusies Muziek” uit Schorisse (Maarkedal).
Deze muziekgroep kwam meerdere malen
de kroegentocht van ’t Folkloorke in Adegem
opluisteren.
Na vele jaren van optredens, her en der, maar
ook als gevolg het ouder worden van de leden
stopte men uiteindelijk met de dansgroep. De

carnavalsgroep daarentegen, bleef bestaan en
ze is tot en met vandaag nog steeds actief.
Verbroedering
In 1981 kwam, dankzij de familie WillemsBorgonjon uit Adegem en de families Emich en
Selb uit Lampertheim (D), de verbroedering tot
stand tussen ’t Folkloorke en C.C. Roth-Weiss.
Telkenjare zakken deze Duitse vrienden af naar
Adegem, ter gelegenheid van ’t Folkloorkes-bal
waar de gastfamilie ’s hen hartelijk heten.
Dat het er bij deze gelegenheid steeds hartelijk
aan toe gaat, bewijzen de vele activiteiten die
dan op stapel gezet worden.
Het blijft echter niet bij ene jaarlijkse contact in
Adegem. ‘t Folkloorke is immers ieder jaar op
11 november te gast bij de opening van het
nieuwe carnavalseizoen bij C.C.Roth-Weiss in
Lampertheim.
Het verbroederen zit de Adegemenaren
werkelijk in het bloed. In 1993 werden immers
de verbroederingsbanden verder uitgebreid tot
in Nederland.
Zo werden de Tolmennekes uit Wierden in 2011
voor eerst naar uitgenodigd op ’t Folkloorskesbal.
Frank Willems (voorzitter ’t Folkloorke) zette zich
toen in om de mensen uit Wierden, onder leiding
van Hans Beke, een warm onthaal te bezorgen.
Deze gastvrijheid beviel hun blijkbaar zeer goed
want ze kwamen terug en verstevigden de
vriendschapsbanden met “de Raad van Elf ” van
Maldegem.

Het is ook belangrijk te weten dat er een
goede verstandhouding bestaat met met “de
Raad van Elf ” van Maldegem en de andere
carnavalsverenigingen uit groot-Maldegem.
’t Folkloorke als carnavalsgroep
Voor de carnavalisten is het vanaf 11
november (officiële start van het nieuwe
carnavalseizoen) volop “actie” geblazen.
Tijdens deze periode zijn de leden van het
Folkloorke, met aan het roer Keizer Filip, keizerin
Nancy, prins Danny en Prinses Anja , present op
allerlei carnavalsactiviteiten.

Sedert hun ontstaan zijn zij ook aangesloten
bij de Federatie Der Europese NarrenVlaanderen. Via FEN-Vlaanderen hebben
zij de gelegenheid om verdienstelijke
leden te vereremerken met de ‘Zilveren Nar’,
die jaarlijks uitgereikt wordt op het welgekende
Feest der Goedgemutsten.
“Hoe meer zielen,…”
’t Folkloorke heeft een heel eenvoudige
doelstelling namelijk, vriendschap sluiten.
Met een lach en een traan proberen zij de
ambassadeur te zijn voor Groot-Maldegem.
Iedereen die graag vrienden maakt
is van harte welkom bij ’t Folkloorke.
Tot slot nog dit. ‘t Folkloorke is bij FENVlaanderen de derde oudste aangesloten
carnavalsvereniging van de provincie OostVlaanderen.
Feestprogramma
Vrijdag 16 maart 2012
Ontvangst van de buitenlandse groepen

Verbroederen is een begrip dat je bij ’t Folkloorke
steeds kan terugvinden.
Zo verbroederden ze niet alleen met
Lampertheim(D) en Wierden (NL), maar
ook in ons Belgenlandje werden meerdere
vriendschapsbanden gesmeed.
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Zaterdag 17 maart 2012
Jubileumreceptie en Folkloorkesbal
Zondag 18 maart 2012
Samen aan de feesttafel en uitwuiven van de
buitenlandse gasten.
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buutte-onderwijs limburg

Rustig keuvelen tijdens het
uitgebreide aperitief
Voorzitter Jef Langenaeken werd aangesteld tot erelid van FEN-Nederland

FEN Banket
2011
Feestzaal De Sni p
Moorsel (Aalst)

François en François aan de
babbel over Oost-Vlaanderen

Carnavalisten uit Ronse op een
gezellig onderonsje.

Roger Valentin en Helmut
Van der Weide uit Wallonië

Yvonne en Nicole halen
mooie herinneringen op
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Veel “goedgemutst” volk op de recepvaste gasten op het banket
tie van het FEN-Banket

buutte-onderwijs limburg

Lekker tafelen met vrienden, op
een winterse zondagnamiddag

Wedden dat dit gesprek ging over het
Feest der Goedgemutsten te Halle

Na het uitstekende diner tijd om
het “feestje” in te zetten

De ex-bestuursleden Gilbert Feys en Erwin Peeters werden
vereerd met de titel van Eresenator FEN-Vlaanderen
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Op geen enkel carnavalsfeest
mag een polonaise ontbreken

De Prins uit Ronse
heeft zangtalent
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De ruimst vertegenwoordigde groep kwam uit
De Panne. Proficiat aan de Orde van de Beren!

Onze DJ van De
11 Jefkes wist
de sfeer er in te brengen

vzweetjes

Enkele belangrijke deadlines
Voor vele VZW’s is juni een belangrijke maand. Ten laatste op 30/06 dient de jaarlijkse algemene vergadering gehouden te worden. Na deze algemene vergadering dient de jaarrekening te worden neergelegd. Dit geldt voor VZW’s
wiens boekjaar gelijkloopt met een kalenderjaar, het merendeel van de VZW’s dus.
Neerleggen jaarrekening

Jaarlijkse Algemene Vergadering
Deze moet gehouden worden binnen de
zes maand na afsluiten van het boekjaar.
Als het boekjaar dus afsluit op 31/12,
moet ten laatste op 30/06 de jaarlijkse
algemene vergadering gehouden worden.
Hou er rekening mee dat de uitnodigingen
wettelijk gezien acht dagen op voorhand
moeten verstuurd worden.
Uw statuten kunnen bovendien deze
termijn verlengen. In dat geval moet dit
uiteraard nageleefd worden.
De jaarlijkse algemene vergadering telt in
principe drie agendapunten:
1. goedkeuren jaarrekening,
2. goedkeuring begroting,
3. kwijting bestuurders.
Dit belet niet dat op deze algemene
vergadering andere punten aan bod
kunnen komen, zoals het benoemen of
herbenoemen van bestuurders.
Aangifte Rechtspersonenbelasting
In principe dient de aangifte in de
rechtspersonenbelasting op hetzelfde
ogenblik binnen te zijn als de
personenbelasting (eind juni). Wij wensen
onze leden er dan ook aan te herinneren
tijdig deze aangifte terug te sturen.
Jaar na jaar wordt dit evenwel door de
administratie uitgesteld, wat ook dit jaar
weer het geval zal zijn. Het spreekt voor
zich dat VSDC vzw u via de website en
nieuwsflash op de hoogte houdt van de
uiteindelijke datum waarop de aangifte
binnen moet zijn.

De jaarrekening, die ter goedkeuring
aan de algemene vergadering werd
voorgelegd, dient zo snel mogelijk na
de algemene vergadering te worden
neergelegd ter griffie van de rechtbank
van Koophandel. Voor een kleine VZW
gebeurt dit dus best begin juli (opnieuw
slechts ingeval het boekjaar gelijkloopt
met een kalenderjaar). Voor een grote
VZW is een termijn bepaald door de wet:
binnen de dertig na goedkeuring dient de
jaarrekening te worden neergelegd. De
neerlegging moet bovendien gebeuren bij
de Nationale Bank van België.
Opgelet voor
ontbinding!

een

gerechtelijke

opgericht na 1/1/2004, dienden meteen,
na afsluiting van het eerste boekjaar, de
jaarrekening neer te leggen. Een VZW die
pakweg in juni 2004 werd opgericht, en
als eerste boekjaar een verlengd boekjaar
koos (dat afsloot op 31/12/2005), en nog
geen jaarrekeningen heeft neergelegd,
riskeert vroeg of laat een vordering tot
ontbinding. Is uw VZW in deze situatie,
handel dan meteen!!!!
VZW’s die werden opgericht vóór 1/1/2004,
dienden voor het eerst een jaarrekening
neer te leggen over het boekjaar 2006. De
jaarrekeningen 2006 en 2007, maar ook
deze van 2008 moeten worden neergelegd.
Een vordering tot ontbinding kan worden
ingeleid sinds 01/02/2010. Snel en alert
handelen is ook hier de boodschap, zeker
wat de jaarrekening 2006 betreft.

Bron: VSDC
De vernieuwde VZW-wetgeving bepaalt
dat de rechtbank op
verzoek van een lid, van
een
belanghebbende
derde of van het
openbaar
ministerie
de
ontbinding
kan
uitspreken
van
een vereniging die
gedurende
drie
opeenvolgende
boekjaren niet heeft
mantels - steken - kroontjes
voldaan
aan
de
verplichting om een
scepters - breuken - medailles
jaarrekening neer te
schouderlappen
leggen overeenkomstig
artikel
26novies,
linten - borduurwerk
§1, tweede lid, 5°,
alle bedrukkingen
tenzij de ontbrekende
jaarrekeningen worden
neergelegd vooraleer
de debatten worden
gesloten (artikel 18,
4° Wet van 27 juni
1921, zoals gewijzigd
door de Wet van 2 mei
2002). De vordering
tot ontbinding kan
worden ingesteld na
het verstrijken van een
termijn van dertien
maanden te rekenen
van de afsluiting van
het derde boekjaar.
VZW’s
die
werden

Gespecialiseerd
in carnavalsartikelen

Pins en plaketten
in verschillende vormen,
maten en prijzen

Koolstraat 58
9300 Aalst

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

Lullen kan iedereen, maar ...

Louis Ackou - columnist

De kerstfeesten en het Nieuwjaarsgedruis zijn voorbij. En zoals het past wordt het nieuwe jaar ingezet met een
fijn ontmoetingsfeest of een kerstboomverbranding.
Het gemeentebestuur trakteert alle inwoners met een natje en een droogje. De kerstliedjes in alle talen zwijgen,
de glinsterende kerstbollen en prachtige slingers worden terug in dozen van alle formaten opgeborgen tot het
volgende jaar terwijl enkele laatbloeiers die in snelheid gepakt werden, nog vlug een nieuwjaarskaart met hun
innige of gewone beste wensen versturen.

Het jaar 2011 vloog voorbij en het staat
beschreven als een bewogen jaar: politiek, economisch en financieel.
Van onze nieuwe ministers en staatssecretarissen moeten we ook niet veel
goeds verwachten voor het nieuwe jaar.
Bezuinigingen, bijkomende maatregelen
om de begroting in evenwicht te houden,
economische recessie, totdat de mensen
in een depressie vallen.
De eerste dagen van januari gonst het
van dure beloften. Het is bovendien een
verkiezingsjaar. Bijgevolg steekt iedereen, die zich geroepen voelt om een
zitje in de praatbarak van zijn stad of gemeente te ver(her)overen, een tandje bij
of gaat een octaaf hoger kraaien.
Men zal nog nooit zoveel kandidaten
politici zien om hun wensen voor 2012
over te brengen naar alle pluimage van
de bevolking.
Hopelijk was het voor jou een jaar met
veel positieve en onvergetelijke mooie
carnavalsherinneringen. In de vaste hoop
dat de aankomende carnavalsoptochten,
zittingen, bals en nog vele andere activiteiten mogen genieten van een grote opkomst en zo een hart onder de riem mag
steken van de vele organisatoren, moet

er wel iets van mijn hart.
Bij het lezen van het woord van de
voorzitter FEN-Vlaanderen “de” Jef Langenaeken in de laatste editie van de
Gazet van de Carnavalist, was ik toch
verbaast op het einde van zijn pleidooi te
lezen dat er verenigingen aangesloten bij
FEN-Vlaanderen zomaar dreigende mailberichten of telefoontjes naar de kop van
de Jef slingeren omdat er geen afgevaardigde is opgekomen bij een of andere
van hun carnavalsactiviteiten.
Maar mensen lief, berg eens die egoïstische neigingen (citaat Jef) in de vergeetkast. Een mens kan niet overal
tegelijk zijn en zeker een vereniging, zoals FEN-Vlaanderen, met meer dan 500
aangesloten verenigingen.
Vergeet ook niet dat de mensen van het
hoofdbestuur van FEN-Vlaanderen het
niet gemakkelijk hebben om FEN-Vlaanderen verder te leiden in soms moeilijke
en woelige omstandigheden.
FEN-Vlaanderen is niet meer die kleine
federatie van weleer. Het is een geoliede
machine geworden die omwille van haar
diensten aan het carnavalsgebeuren in
Vlaanderen, niet meer weg te denken is.
Ik heb het geluk gehad om in de jaren
zeventig mijn steentje te hebben mogen
bijdragen aan dit mooie initiatief. Het is
alleen spijtig dat sommigen FEN-Vlaanderen in hun doen en laten proberen te
kopiëren. Maar je ook weet beste lezers,
dat kopiën kwalitatief nooit hetzelfde zijn
als de originelen.
De eindradactie van het ledenblad dat je
nu in handen hebt, was ooit mijn ding. Ik
deed het graag en was ook fier er aan te
mogen meewerken. Het was de tijd dat
nog vele zaken moesten uitgeprobeerd
en op poten gezet worden.
Een te druk beroepsleven heeft me destijds helaas verhinderd om mijn carrieère
bij FEN verder te zetten.
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Nu ik gepensioneerd ben is er weer voldoende ruimte vrij gekomen en probeer
ik om de twee maanden deze column te
vullen met een babbel vanuit een andere invalshoek.
Geloof me vrij het is niet simpel om
telkens weer opnieuw, tegen de vooropgestelde verschijningsdatum uit te pakken met een nieuwe editie van de Gazet
van de Carnavalist. Je hebt verdomd
geen keuze. Ze moet gewoon gevuld
worden en verschijnen. Bij momenten
een helse opdracht met veel stress. Ik
kan uit ervaring meespreken.
Als ik me niet vergis neemt Jef deze
taak al op zich sedert de editie januari
1988 . Hoe hij het volhoudt weet ik niet,
hoewel ik in de wandelgangen vernomen
heb dat hij zijn scepter als voorzitter in
de maand mei zou overdragen.
Ik denk echter dat Jef toch nog achter
de schermen zal werken, want met zijn
kennis van carnavalszaken, zowel op
binnenlandse of internationale aangelegenheden zal hij de nieuwe voorzitter
beslist nog een tijdje met raad en daad
moeten bijstaan.
De Jef is geen mens om stil te zitten.
Het is een man die verschillende koorden op zijn viool heeft. Dit jaar moeten
er zeker twee boeken van zijn hand
van de persen rollen, ééntje over het
befaamde tonpraten in Limburg en nog
ééntje over de geschiedenis van zijn geboortedorp. Dat het je goed gaat Jef in
2012.
Graag wil ik voor 2012 aan alle carnavalisten het volgende wensen.
Neem gewoon wat tijd , tijd om te
lachen , tijd om te wenen , tijd om te
doen , tijd om te denken , tijd om jezelf
te vinden , tijd om te leven !
Nog veel leesplezier met de Gazet van
de Carnavalist.
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laureaten zilveren nar 2012

Laureaten van de Zilveren Nar van Europa 2012
Op het Feest der Goedgemutsten te Halle op 7 januari 2012 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
0103 PEER STOET HERENTHOUT
VAN DEN BERGH Dorien
GOORMANS Nico
0110 DE HEIKNUITERS GEEL
LUYTEN Kevin
PEETERS Diane
0123 DE VERBRANDE PUTTENAARS PUTTE
VERBERCKT Wendy
MARIËN Bart
0642 VRIJ EN VROLIJK DESSEL
VAN VRECKEN Maurice
RAUWOENS Thierry
0756 MAJ. & SHOWBAND CRESCENDO ANTWERPEN
BUSSCHOTS Kurt
BELLENS Rudi
0784 DE PLAKIJZERS KAPELLEN
VOS Lucy
VAN GROOTEL Kyra
1044 DE DRAA OEERE OLEN
HEYLEN Denise
LEYSEN Gunther
1162 DEN BOK NIEL
MATTHYSEN Gust
MATTHYSEN Maria
1461 DE KOKO’NOTEN MORTSEL
MEYNENS Frank
MESTAGH Erki
Limburg
0086 RIDDERS VAN HET EVERZWIJN LUMMEN
DEBRIE Ken
BUSSE Davy
0255 RIDDERS VAN HECO TONGEREN
BOLLAERS Michel
0259 DE KEUJ HERDEREN
MARTENS Jurgen
LEMMENS Kurt
0409 DE ERTESJIETERS KESING KESSENICH
SNIJKERS John
HERMANS Marc
MOOREN Ruth
BROUNS Sanne
0506 DE GAAPLEPELS BIESEL MOLENBEERSEL
JANSSEN Thieu
VERLAAK Jacqueline
0507 DE SLAMRIDDERS HEUSDEN-ZOLDER
SCHOTS Jurgen
BOLIEN Timmy
HEREGODTS André
LOOS Paul

0579 DE ZWIEBERTJES OVERPELT
CUIJVERS Patrick
BECKERS Marc
BAS Mark
HERMANS Jos
TEPPERS Hubert
0651 MIDDENCOMMITEIT CARNAVAL LOMMEL
WILLEKENS Heidi
BORRENBERGHS Koen
BORRENBERGHS Jeroen
0833 DE STROMANNEN KONINKSEM
KERSTEN Stephanie
BRUSSELMANS Jean-Pierre
0872 ALBANUS III - DE SJOEMELEIRE VLIJTINGEN
VANDERHOVEN Jeroen
BIESMANS An
MOTMANS Caroline
HERMANS Liesbeth
JORSSEN Joke
0883 DE LEEGDRINKERS LUMMEN
VRANCKEN Renzo
0904 DE POEDERLADERS KAULILLE
PEETEN Stijn
VAN GOMPEL David
0906 DE GEZELLEN VAN TAXANDRIA NEERPELT
WITTERS Ilse
BUTENEERS Marina
HOEBEN Rony
HOLSTEENS Silvie
1055 DE WEERELT WELLEN
BLEUS Carine
LEMMENS Sven
CRETEN Stijn
KENIS Koen
1100 DE KANUNNIKSKES BORGLOON
MEVISSEN Niki
BUCKINX Joris
1104 KAMP KARNAVAL 2002 LEOPOLDSBURG
SWENNEN Johan
CLEMENT Willy
BOONEN Stephan
CLAES Benny
1167 JONGE KAMPSE NARREN LEOPOLDSBURG
WECKX Hilde
NIESSEN Danny
1197 ORDE VAN HEMEL EN AARDE LINTER
BEECKMAN Kimberly
DEGRAEF Jo
1316 DE SCHUIMSOPPERS HEPPEN
BLOOS Erik
CORNELISSEN Mike
1344 DE KAMPSE VEDETTEN LEOPOLDSBURG
HAUTEKEETE Gerrit
THEUNKENS Charel
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1388 DE STROOPMENNEKES BORGLOON
ROCHUS Cindy
CLERINX Kristof
WOUTERS David
1439 DE FEESTKNALLERS HEUSDEN-ZOLDER
VERSLEGERS Annie
VERBOVEN Kelly
KWANTEN Sabrina
COPERMANS Ivan
1446 THE BLACK PANTERS HEUSDEN-ZOLDER
PRENEN Peter
VANDIJCK Dorien
1466 DE TETTERS HEERS
WAUTERS Erik
WAUTERS Nicole
1468 DE ZEIVER LEPKES NEEROETEREN
KERKHOFS Kevin
BAENS Bjorn
1505 DE BOLLEKES OPGLABBEEK
PAESEN Dries
BAETEN Marco
CASTERS Dominiek
TRUYEN Marc
1520 RAOD VAN WIS TOT MANJEL DILSEN-STOKKEM
STEUTELINGS Gerry
STEUTELINGS Dirk
1526 DE FIREFLY’S TONGEREN
SKIBOWSKI Steve
VANDEVOORDT Stijn
1535 THE FLUSHKES LOMMEL
MAES Annita
JASPERS Betty
Oost-Vlaanderen
0026 PRINSENCAEMERE AALST
BOONE Chris
BAETEN Chris
0125 GEMEENTELIJK CARNAVALCOMITE WETTEREN
VAN QUAQUEBEKE Thimothy
VAN DE VELDE Chantal
0513 ORDE DER DZJAKKERS MERELBEKE
RASSCHAERT Sonny
VAN DE STEENE Cédric
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0519 DIE HAMSE WUITENS HAMME
LAUREYS Wouter
VAN DEN BOSSCHE Gregory
0542 DE PIERROTVRIENDEN BAASRODE
FRANCOTTE Veronique
0627 ORDE DER AJUINFRETTERS GENT-LEDEBERG
VERLINDEN Cindy
0635 GEMEENTELIJK CARNAVALCOMITE TEMSE
SCHVARTZ Lucy
0674 ORDE VAN DE JEINEN BUGGENHOUT
DE KINDER Geert
0936 DE KLEINE WORTELTJES NINOVE
PEETROONS Johnny
0953 DE MOSSELKRAUWERS PHILIPPINE
DE GROENE Jeroen
0998 DE KAZOO’S MOERZEKE-KASTEL
DE CLIPPELEIR Jef
PEELMAN Lutgarde
VERMORGEN Jacqueline
1054 DE TRIANGELEERS MERELBEKE
MINJAUW Inge
TEIRLINCK Wim
1094 DE ROCKETS TIELRODE
VAN DEN BRANDEN Cindy
WAUTERS Liliane
1172 DE KADEITCHIEST RONSE
VANDERCRUYSSEN Christophe
MANGENDRE Laitlynn
1179 ORG. COMITE KARNAVAL LEDEBERG LEDEBERG
VAN GHEYT Brigitte
1278 VEUR DE LEUT LEDE
ROELANDT Saartje
MALFRAY Sandra
1329 STEEK ZU NOU NIE LOKEREN
VAN DE VOORDE Willy
DE PAGE Dave
VAN DE VOORDE Amber
1346 DE KLEINE ZWAANTJES BELSELE
DE CLERCQ Annie
ROLLIERS Yvet
1372 D’ OMERKES BAASRODE
VAN POLLAERT Jens
DE SWAEF Jens
1538 DE MUFFERS ASSENEDE
STANDAERT Luc
DE SMET Ann

Vlaams-Brabant
0002 ORDE VAN DE PIETERMANNEN LEUVEN
LAUWERS Luc
EVERS Karla
0045 DE VARKENSKOPPEN ZAVENTEM
BRAEM Bruno
STEVENS Kevin
0062 RIDDERS VAN BRUNENGERUZ TIENEN
WUYTS Nancy
VERBIEST Maryse
HENRI Koen
0268 HOFMAARSCHALKEN EN HOFDAMES HALLE
MATHIJS Berna
0333 HOF VAN VLAAMS BRABANT LEUVEN
PIERRE Karine
0454 DE DOLLEKES HALLE
VAN SCHEPDAEL Gunther
VANDENBOHEDE Geert
0491 ORDE VAN TASTENDEUVEL HALLE
RAEMDONCK Laurent
DENAYER Hans
0503 DE BOERKES HALLE
VANHAELEN Cindy
MANAND Geert
0663 DE VRIE KADEIKES HALLE
VANBELLE Kris
MEERTS Katrien
0720 ORDE VAN DE SENIOREN HALLE
SONCK Christian
WALRAEVENS Viviane
1206 CARNAFOLK KRAAINEM
VANGERVEN Yannick
1291 DE STOUTE MENNEKES HALLE
VANDEVILLE Sven
ROELANTS Roland
1350 SCREAM TEAM LANGDORP
COOL Vera
NAUMANN Sandra
1409 DE ZENNEDEUVELS HALLE
HUYSMANS Ilse
1428 CC JATIENEN TIENEN
PANS Ann
SMETS Sonja
1496 PRINSENCONVENT LEUVEN LEUVEN
MEULEMANS Laurens
PARIJS An

1527 JUST 4 FUN LANGDORP
DE KEYSER Rutger
DE KEYSER Linsy
West-Vlaanderen
0064 ORDE VAN DE EZEL MIDDELKERKE
VAN DRIESSCHE Etienne
0644 DE KANDEELETERS MENEN
FLEURBAEY Claudia
KUMAR Sunny
0981 ‘t MOTJE ROESELARE
HAELEWIJN Christina
CLAEYS Cindy
1165 DE SLAAPMUTSE LOMBARDSIJDE
MERTENS Nathalie
DEWAELE Tatiana
1352 ORDE VAN ‘T BELGIEKSKE GULLEGEM
PATTYN Harold
PATTYN Tommy
PATTYN Laudren
VERFAILLE Bruno
CATTEEUW Ringo
PATTYN Els
GHYSTELINCK Cynthia
DEVOS Peter
1444 ORDE VAN DE POPERINGSCHE
POTÜLS POPERINGE
ROMMES Marleen
POVER Lindsay
1475 DE LEUTEMAKERS ROESELARE
MONTENS Frederik
LALEMAN Hans
1482 ORDE VAN DE FEESTNEUZEN POPERINGE
QUAGHEBEUR Lynn
1512 ORDE VAN DE HARLEKIJNTJES KOEKELARE
UITTENHOVE Nikita
UITTENHOVE Anouchka

INDIVIDUELE LEDEN
Antwerpen
5298 HUYGEN MARLEEN KAPELLEN
5299 DONCKERS JOZEF KAPELLEN
Oost-Vlaanderen
5294 VANDERHAEGHEN DANICK RONSE
5296 VAN LAERE MAARTEN ASSENEDE

Sinds 11 november is onze nieuwe website operationeel. Het
ontwerp en de ontwikkeling ervan werden toevertrouwd aan
het gespecialiseerde bedrijf anaXis uit Hasselt.
Wat de website betreft mogen we stellen dat deze quasi volledig af is, doch daarnaast wordt er al geruime tijd gewerkt aan
een nieuw programma inzake het administratief beheer en
de boekhouding van de FEN-administratie. Deze zogenaamde
webapplicatie zou volgens de planning tegen 1 mei 2012
volledig klaar moeten zijn.
FEN-Vlaanderen heeft alvast de bedoeling om haar leden
in de toekomst, aan de hand van dit nieuwe en moderne
werkinstrument, een nog betere service te kunnen bieden.
Op de foto het team. Vlnr. Jef Langenaeken, Guy Merken,
Geert Pieters, Jeroen Clerix, Pieter Quinart en Guy De Smedt.
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laureaten euronar 2012

Laureaten van de Euronar 2012
Antwerpen
0110 DE HEIKNUITERS GEEL
VAN SANT Jos
0784 DE PLAKIJZERS KAPELLEN
BRANDS Freddy
KENNES Maria
0918 KARNAMOR MORTSEL
VANDERHOYDONK Albert
Limburg
0010 RIDDERS VAN DE KATTEKOP HAREN
JEHAES Marc
0259 DE KEUJ HERDEREN
DUCHATEAU Dirk
0409 DE ERTESJIETERS KESING KESSENICH
AANDEKERK Mon
GOYENS Jef
PEERS Ronny
DEBEN Erik
0506 DE GAAPLEPELS BIESEL MOLENBEERSEL
VAN EYGEN Frans
VAN EYGEN Roger
BRUCKERS Willy
0651 MIDDENCOMMITEIT CARNAVAL LOMMEL
BORREMANS Joep
BASTIAANS Jozef
0833 DE STROMANNEN KONINKSEM
JASPERS Willy
0872 ALBANUS III - DE SJOEMELEIRE VLIJTINGEN
LECOQUE Janinna
0883 DE LEEGDRINKERS LUMMEN
PANNEMANS Gert
1388 DE STROOPMENNEKES BORGLOON
POTARGENT Els

1535 THE FLUSHKES LOMMEL
GENNE Patrick
Oost-Vlaanderen
0026 PRINSENCAEMERE AALST
PEIRLINCK Lucien
MARCOEN André
0028 DE SLEUREN LEDE
VAN HUFFEL Roger
0102 ORDE VAN DE PALINGBOER BAASRODE
HEYNDRICKX Robert
0125 GEMEENTELIJK CARNAVALCOMITE
WETTEREN
GILLIS Roland
0292 LOS VANHECKOS SINT-NIKLAAS
NICQUE Shauni
0674 ORDE VAN DE JEINEN BUGGENHOUT
VAN DER PLAS Luc
0812 DAK AALST
TOMBEUR Christiane
0953 DE MOSSELKRAUWERS PHILIPPINE
D’HONT Eric
0997 DE BOSTRÖSE NACHTOILEN BAASRODE
AGA Tim
1420 DE DEURZETTERS MERELBEKE
VAN ASSCHE Anja
Vlaams-Brabant
0002 ORDE VAN DE PIETERMANNEN LEUVEN
ADRIAENS Rudy
CACHARD Victor
0027 GILDE VAN TIELEBUIS DIEST
TUERLINCKX Nico
0045 DE VARKENSKOPPEN ZAVENTEM
ZIMMERMAN Hans

0503 DE BOERKES HALLE
BERGMANS Erik
HEREMANS Marina
MARIT Ludo
0720 ORDE VAN DE SENIOREN HALLE
VAN SANTVOORT Robert
DE BRUCK Christiane
DE HAES Anna
0821 DE SNOT-E-BELLEN VILVOORDE
EYNDELS Rudy
West-Vlaanderen
0301 ORDE VAN DE BEREN DE PANNE
MAES Norma
0981 ‘t MOTJE ROESELARE
PACKET Eddy
LUYPAERD Marnik

INDIVIDUELE LEDEN
Antwerpen
5292 STRAETMANS RENE BONHEIDEN

Redactiemateriaal gezocht!
Geachte lezer,
Onze redactie gaat geen enkele moeite uit de weg om ons ledenblad zo
boeiend mogelijk te maken.
We ijveren voor en goede mix van fotoverslagen, nuttige tips voor onze
verenigingen, verhalen over jubilerende verenigingen, enz.
Jammer genoeg komen de gebruiken en tradities die vaak al decennia gangbaar zijn binnen het carnavalsgebeuren van een groepering of
een dorp te weinig aan bod. De diversiteit is nochtans groot. Carnaval
is gelukkig geen eenheidsworst. In Limburg wordt carnaval op een
andere wijze gevierd dan in de andere provincies.
Carnavalstradities zijn zelfs gebonden aan een rivier of een streek. De
beste voorbeelden hiervan zijn het Maasland en de Denderstreek.
Kortom wij zijn er zeker van dat er tussen onze lezers mensen zijn die
ons in dat verband prachtige zaken zouden kunnen vertellen. Noteer ze
en bezorg ze ons? Wij en onze lezers zijn er u dankbaar voor.
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praktische tip

Fotomateriaal voor onze “Zoekertjes”
Er bestaat bij onze verenigingen veel interesse voor zowel de “Zoekertjes” in onze Gazet van de Carnavalist als voor
deze die op onze website geplaatst worden. Bovendien stellen we vast dat bij het merendeel van de advertenties de
goederen behoorlijk snel van eigenaar verwisselen.
Dat is uiteraard positief en wij zullen er daarom ook in de toekomst alles aan doen om deze rubriek zo goed mogelijk te
verzorgen met de bedoeling ook op dit vlak de beste service te kunnen bieden.
tot merk) maar het komt in ieder geval
steeds op hetzelfde principe neer. Bij een
stand “High” ga je altijd minder foto’s op
je geheugenkaart krijgen dan op de stand
“Low” omdat de beeldgrootte van de foto
groter is.
Een andere factor die een rol speelt is de
resolutie van de afbeelding. Deze wordt
uitgedrukt in pixels per inch (1 inch =
2.54 cm). Dus hoe meer pixels er per inch
staan hoe scherper de foto zal zijn. Met
het blote oog is dat niet altijd waarneembaar maar wanneer de foto op je pc sterk
wordt uitvergroot dan zal men op een zeker moment een zeer onscherpe foto te
zien krijgen bestaande uit allemaal wazige
vierkantjes.

Niet zelden krijgen we echter af te rekenen met fotomateriaal dat kwalitatief onvoldoende is. Wij trachten zelf al zoveel
mogelijk fouten te corrigeren maar ook
dat lukt niet altijd omdat het basismateriaal dat ons wordt toegestuurd soms van
onvoldoende kwaliteit is.
We zijn er nochtans zeker van dat mits
een beetje aandacht, hieraan voor een
groot stuk kan verholpen worden. De huidige foto’s worden meestal gemaakt met
een digitaal fototoestel en we mogen er
vanuit gaan dat met deze toestellen - zelfs
bij de goedkope versies - behoorlijk goede
foto’s kunnen gemaakt worden, zeker bij
daglicht.
Afhankelijk van het type van fototoestel
zijn er meer of minder instelmogelijkheden. De beeldgrootte is bijvoorbeeld één
van de instelmogelijkheden die men quasi
op elk toestel kan terugvinden. Met de
beeldgrootte of de afbeeldinggrootte worden immers de fysieke afmetingen van
het beeld (gemeten in pixels) bepaald. Foto’s die op kleinere groottes gemaakt zijn,
nemen minder opslagruimte in beslag op
de geheugenkaart maar ze kunnen later
ook voor heel wat problemen zorgen bij
het afdrukken.
Op het merendeel van de toestellen gaat
men drie standen terugvinden, met name
“High”, “Normal” en “Low” (opgelet deze
benamingen kunnen verschillen van merk

Het is precies dat probleem dat ons bij het
afdrukken met op een drukpers parten
speelt. Op een pc of een website gaat men
daar nauwelijks iets van merken maar in
een drukwerk stelt dit ernstige problemen
omdat bij het drukproces een hoge resolutie vereist is.
Bij wijze van voorbeeld tonen we hierna
twee foto’s. De linkerfoto op een hoge resolutie (goede kwaliteit) en de rechterfoto
op een lage resolutie (slechte kwaliteit).

Wij zowel als onze drukker doen er uiteraard alles aan om de afbeeldingen zo mooi
mogelijk af te drukken, maar wanneer de
foto die we toegestuurd krijgen een te
kleine afbeeldinggrootte en een te lage
resolutie heeft, dan kunnen we hem voor
een drukwerk haast nooit gebruiken en
moeten we de inzender telkens opnieuw
contacteren, in de hoop dat hij ons een
betere foto kan bezorgen.
Veel problemen kunnen bijgevolg vermeden worden, door het toestel op de hoogst
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mogelijke afbeeldinggrootte in te stellen.
Je gaat inderdaad wat minder foto’s op je
geheugenkaart kunnen opslaan maar de
kwaliteit van de afbeeldingen zal er behoorlijk op vooruit gaan.
Zonder er een professionele fotografiecursus te willen van maken, is het eveneens
nuttig om naast de instellingen van je toestel, rekening te houden met de volgende
tips.
1. Je moet er vanuit gaan dat licht het belangrijkste basiselement is om een goede
foto te maken. De belichting kan namelijk een foto maken of kraken. Hoe minder
omgevingslicht er aanwezig is, hoe slechter je foto zal belicht zijn.
Het is bovendien verkeerd om te denken
dat een flits enkel maar dient om in een
donkere kamer of ’s avonds te fotograferen. Een flitslicht kan namelijk ook gebruikt worden bij zonlicht om de vervelende schaduwen op een foto te vermijden.
Vaak zie je immers dat een gedeelte van
de carnavalswagen, die bij zonlicht gefotografeerd werd, in een donkere schaduw
gehuld is. Een flitslicht (de zogenaamde
invulflits) kan hier echter een behoorlijke
oplossing bieden.

2. Laat je foto’s wanneer je ze van je
geheugenkaart overzet naar je computer niet comprimeren. Het aantal pixels
wordt hierdoor immers vaak sterk gereduceerd. Deze instelling kan je trouwens
aanpassen in het programma waarmee je
de foto’s overplaatst.
Professionele en amateurfotografen zouden nog pagina’s kunnen vullen met talloze technische raadgevingen, doch we
houden het voorlopig hier bij.
De redactie
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advertenties “te huur” en
“tekijker
koop”
in de
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 huur
Carnavalswagen “Asterix en Obelix” - foto 1.
Carnavalswagen “Den Duvel” - foto 2.

Diverse wagens te huur
Com
mun
icatie
in he
kan
t Ned
erlan
ds

Thema: Aprés-Ski hut

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

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

1095/261011

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

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

0677/260911

Te 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
0609/180210
0564/130909
GSM: 0484/50 65 22 - gerritderaeve@skynet.be
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Te koop
Twee koppen, koning Albert en Koningin Fabiola

Contactadres : Orde van de Poperingsche Potüls
Inion Xavier Bruggestraat 143 8970 Poperinge
Tel. 057/33 46 33 - GSM: 0496/36 34 39

Te koop
Foto Links - Maten: 4 x 116 en 4 x 128
Foto Rechts - Maten: 3 x 116 en 1 x 128
Afzonderlijk te koop of in een lot. Alles in zeer goede staat

1444/021110

Te koop
Carnavalswagen van 6, 00 m lang, 3,00 m breed en 4,60 m hoog.
Het dak van het kasteel bestaat in twee delen, de top van het
kasteel ligt op de kar zie foto.
De verlichting blijft op de kar. Zij wordt verkocht zonder muziekinstallatie en boxen.
Er zijn ook kostuums.
- Een grote smurf
- Een grote smurfin
- Een kleine smurfin
- Twee kindersmurfen tot 8 jaar.
- Achtien grote smurfen kostuum’s
+ ook nog 20 puls.
Graag alles samen te kopen.
Doe een deftig bod?

Contactadres : De Kampse Vedetten - Leopoldsburg
Kw Leopold I 18 BN 3970 Leopoldsburg
1344/080112

Te koop
Carnavalswagen te koop met als thema “Kat en muis”.
Afmetingen:4 meter lang - 3 meter breed - 3,75 m hoog.
Bestaat uit twee carnavalswagens waarbij in de eerste carnavalswagen een wagen is inbegrepen.
Bel gerust voor meer inlichtingen. Prijs is bespreekbaar.

Contactadres : De Klevevrienden
‘t Sobbel Thierry Ernest Solvaistraat 37 9600 Ronse
GSM 0473/54 27 65
1283/090212
Te koop
Totale uitverkoop van allerhande koppen en ander materiaal.
3 grote sjampetters (mijnwerkers) - 1,50 m
2 koppen “Jantje lacht, Jantje weent” - 1,00 m
1 hekkevrouw ideaal om er een heks of zotte madam van te maken.
2 wanddecoratie herten - gewij breedte 1,20 m
1 beer - 1,20 m
2 grote koppen om bijvoorbeeld een lange wapper van te maken 1.80 tot 2,00 m
Alle koppen zijn gemaakt uit isomo. De meeste zijn afgewerkt met
plaaster.
Ook 4 wielen te koop in hout en isomo. Was van een trein en kan je
laten ronddraaien.
1 grote pop met schoenen. Bijvoorbeeld voor kok of dj. Was 3,80 m.
Klokken om te gebruiken - isomo - 1,50 m hoog en 1,20 m breed.
Ook nog een vooraad lantarenpalen, kodak, grote ronde schijven
versterkt met ijzer, enz... .
Prijs overeen te komen. Weg is weg. Te bezichtigen te Blankenberge.

Contactadres : De Kadeitchiest - Ronse
Vandercruyssen Christophe Bosssenberg 3
GSM: 0479/39 47 96

9600 Ronse
1172/130112

Te koop
13 originele snorkelkoppen te koop. Prijs overeen te komen en
korting bij afname van alle snorkelkoppen of een groot aantal.
Details: 6 roze snorkelkoppen (met groene staartjes) + 7 gele
snorkelkoppen.

Contactadres : De Pekkers
Depauw Bart Limburg Stirumstraat 24
GSM: 0485/46 12 16

Alles in uitstekende staat: maar 1 carnavalsweekend gedragen
tijdens Carnaval Halle (België). Gebruikte materialen: Piepschuim
+ afwerking in dikke pluchen stof.
8370 Blankenberge
1493/291111

Te koop
Zeer mooi geheel van vier wagens. Romeinse centurionkarretjes, zwevend op wolkjes, rond kerktoren, getrokken door ROZE OLIFANTEN.
Twee wagens voorzien van een vijftal karretjes, geplaatst op verschillende
hoogtes(1 pers./kar) olifanten 100% ,manueel beweegbaar.
Een wagen voorzien van vier karretjes ,waarvan twee met zitbanken
(eventueel om kleinere kinderen op te plaatsen) + een wag
en met volledige kerk waar er constant twee roze olifanten ronddraaien
(motorisch gestuurd) . Ook mogelijkheid om de bijhorende kostuums (30
mannen & 30 vrouwen) aan te kopen !!! INTERESSANTE PRIJS !!!Voor
SNELLE beslissers!!!
Contactadres : De Clubmannekes Gsm : 0495/92 02 29
Clementien De Niestraat 8 9600 Ronse
1266/280112

Verder heel makkelijk draagbaar via helm die volledig ingewerkt
zit + extra riempje voor rond de kin. Bel of mail gerust voor meer
info

Contactadres : De Hallemettekes - Halle
Leunens Erent - Geynstbos51 1501 Buizingen
GSM: 0479/84 97 00

0609/180210
1230/190112
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Te koop
Versterkers en boxen.
Geluidsinstallatie in perfecte staat. Ideaal voor beginnende carnavalsgroep.
1 x versterker jbsystems A300 (2 x 150 watt 4Ohm) + bijhorende
boxen en kabels.
1 x versterker jbsystems Ax400 (2 x 200 watt 4 Ohm) + bijhorende
boxen en kabels

Contactadres : De Kazoebereers - Zottegem
Hulstaert Guhnter Langestraat 4 9620 Zottegem
GSM: 0467/50 07 05
0636/110212
Te koop
Prachtige bijenwagen te koop !
Twee wagens van elk 7 meter met daarop elk 6 bijen waar kan op
gezeten worden.
Zes bijen extra om een derde wagen mee te bouwen Wagen werd
herschilderd voor seizoen 2012.
Met onderstellen en met verlichting – 3000 watt.
Meer info: info@raremannen.be

Te koop
Carnavalswagen - Theme “Kasteel”
Breedte: 2,50 m - Hoogte: 4,00 m - Lengte: 8,00 m
In perfecte staat met een stevige onderbouw.
Er kunnen ongeveer 20 personen plaats opnemen.
De bovenverdieping is voorzien voor de prins en nar.
Beneden is er voldoende ruimte voor een discobar en snoep.
Vraagprijs: 1.500 euro

Contactadres : C.V. Halfweg
Reynders Mario - Diestersteenweg 204 - 3293 Kaggevinne
GSM 0477/46 33 87
1147/040212
Te koop - Te huur
Mooie wagen met als thema “Alice in Wonderland”.
Het bestaat uit drie delen met zelfgemaakte levensgrote poppen,
bewegende delen en effecten. Alles in isomo.
Ook 22-tal kostuums van Alice & De Hoedenmaker.
Alles bespreekbaar en apart te verkrijgen. Eerlijke Prijs.
Ook huurovereenkomst is mogelijk.

Contactadres : De Tcha Tcha Tcha’s
1380/060212
Tim Pede Sonseindestraat 44 9620 Zottegem
GSM: 0498/67 26 13 Email: pede.tim@belgacom.net
Contactadres : De Rare Mannen - Lokeren
De Bruyne Dominique - Windhaarstraat 8 - 9160 Lokeren
1328/130212
GSM: 0472/64 71 47

Te koop
Wagen “Pinokkio” te koop.
L: 13,00 m - B: 3,00 m - H: 4,00 m(zonder opbouw).
Met opbouw 4,50 m.
Mooie wagen met bewegende delen, zoals de voeten en de neus
van Pinokkio.
Voor meer informatie kan je terecht bij de verantwoordelijke

Van zodra de zaken die u te koop stelt
verkocht zijn, gelieve dan zo snel
mogelijk de redactie te willen
verwittigen zodat er plaats kan
vrijgemaakt worden voor anderen.

Contactadres : De Loljokers - Bocholt
Vandewal Ronny Snellewindstraat 28
GSM: 0478/30 10 34

0609/180210
3950 Bocholt
1586/090212
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Te koop
Trailer van het merk Lehnen. Geremd - vernieuwde brede en lange
oprijbruggen.
Dessel : 1,10 meter Het vlak waar een auto op kan staan heeft
een breedte van 1.90 meter en een lengte van 4 meter.
Maximale Toegelaten Massa (MTM) 2000 kg.
Papieren aanwezig. Technische controle oké.
Prijs : overeen te komen!
Verdere inlichtingen kunnen bekomen worden op het nummer
0496/83.19.95, bij Loos Francis

Contactadres : De Snot-e-Bellen - Vilvoorde
Loos Francis - Perksestraat 32 - 1800 Vilvoorde
GSM: 0496/83 19 95 snot-e-bellen.com

0821/100711

Wil je een toffe praalwagen hebben vol ambiance, ... kom dan maar eens
een kijkje nemen op onze webiste
www.nabukodonosor.be
Vanaf 20 februari te bewonderen!
Contactadres : Smet Kurt
GSM: 0476/30 28 73

Akkerstraat 41

9140 Temse
1091/220112

Te Koop
Carnavalswagen bestaande uit twee delen met twaalf staanplaatsen.
De achterste wagen is voorzien van een lift waar twee mensen opstaan
en schuift acht meter uit.
Info kan ook bij vandekerckhoveanja@telenet.be
of bij Robbie (0477/ 51 57 57)

Contactadres :
De Samsons Gaverland 45 9620 Zottegem
GSM: 0477/65 77 90 wesken_8@hotmail.com

0609/110112

Te koop
Wagen met kostuums. Prijs overeen te komen.
Gelieve te telefoneren na 18 uur.

Te koop
1. Dertigtal prachtige
kostuums, thema
Oosterse Heer en Dame”.
Er behoren ook afzonderlijke tasjes bij.
Prijs overeen te komen.
Contactadres : Den Ouverschot
Boleyn Eddy - Nieuwstraat 12 - 1800 Vilvoorde
GSM: 0494/21 07 04 - GSM: 0495/22 00 51
eddy.boleyn@pandora.be
2. Kledij. Thema “Tirol”.
In totaal 35 kostuums.
Prijs overeen te komen.

Contactadres : Nit te Geluive - Smeermaas
Moonen Servé - Brugstraat, 3 bus - 3620 Lanaken
Tel: 089/71 29 37 - GSM: 0477/21 29 03
servaas.moonen@skynet.be
Carnavalswagen met als
thema “Titanic”, inclusief de
lichtslangen en eventueel de
LED-tubes.
Het betreft een top-10 wagen in Noord-Limburg.
De wagen is voorzien van
één ingang en er is ook een
stockageruimte.
Hij kan zowel door een tractor als door een vrachtwagen
getrokken worden.
Vraagprijs: 3.500 euro of
een goed tegenbod.

1059/140310

Te koop

Contactadres : Forever Young
Zentjens Roy - Kempenstraat 25 - 3950 Bocholt
GSM: 0479/76 55 99 - GSM: 0498/64 83 03

1373/080511

0580/240411

Te koop
Mooi afgewerkte polyester carnavalswagen met als thema “Baywatch”. Wij hebben hem echter gebruikt onder het thema “Heiligen
op vakantie”.
De wagen is ongeveer 12 meter lang, 3 meter breed en 4 meter
hoog. Er zijn twee verdiepen, waar in totaal zeker een man of 30
op kunnen staan.
Er is vooraan een zeer groot afsluitbaar berghok voor drank/
snoep. Achteraan is er een plaats voorzien voor een eventuele DJ.
Er zijn vier grote plateaus voorzien voor de boxen op te plaatsen.
Zeer stevige wagen, met zeer goed onderstel en dubbele banden.
Wagen is ook voorzien van trekhaak voor eventueel een aanhanger of volgwagen.
Wagen is in overleg te koop!!! Voor info en of meer foto’s:
apollonaise@telenet.be

Contactadres : Apollonaise - Lanaken
Mechels Boris - Gellikerweg 130/2 - 3620 Lanaken
GSM: 0497/82 34 13 - boris.mechels@telenet.be 1214/080811
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advertenties “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

merk Honda.
advertentiesStroomgroep
“te huur”
en “te koop”
Type EM 6500 EX - OHV 6,5 KVA
3 x 220v en 1 x 380V

Contactadres : Ridders van Klein Spanje - Opgrimbie
Etienne Gorissen - Ringlaan 33/2 - 3630 Maasmechelen
Tel: 089/46 10 18 - GSM: 0479/84 00 87
Email: riddersvankleinspanje@gmail.com
0230/181011

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

Carnavalswagen (L:8m) en kledij, thema “Un fieste espectacular”,
een winterse zomercarnaval.
10 volwassenen (vrouw = prachtige pluimenhoed met gareel).
14 volwassenen (man = pitteleer met hoed).
4 kinderkostuums; Meisje met gareel (zie foto) van wagen = 3
kinderkostuums jongen.
In originale staat (Laureaat 2011 Baasrode carnaval).
Meer foto’s op http://users.telenet.be/sjikkestikken/

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

Twee dezelfde narren-kostuums met echte narrenschoenen in zeer goede staat.

Contactadres :
De Sjikke Stikken - Baasrode
De Visscher Sven - Schippersdijk, 2 - 9200 Baasrode
GSM: 0473/36 23 77 - sjikkestikken@hotmail.com 1138/220311

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

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

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

Ideaal om in een optocht
te lopenof voor de show.
Prijs overeen te komen,
beide of per stuk.
0669/170611
Contactadres : Karnavalvrienden Wezemaal
Wouters Gerrit - Aarschotsesteenweg 196 b 1 - 3111 Wezemaal
GSM: 0495/18 10 70 - E-mail: gerritwouters@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 :
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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Prachtige carnavalswagen.
Thema “Feesttafel”.

Twee Chinese loopwagens met bijpassende
kledij.
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advertenties “te huur” en “te koop”
Te koop
Prachtige carnavalswagen in prima staat. Thema “De Spanjaard”.
L: 10,0m - B: 2,50m. IJzeren onderstel.
INTERESSE? Wagen moet weg! VERLAAGDE PRIJS!

Te koop
Kostuums: Legomannetjes en Dagobert.

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 : Jonge Kampse Narren - Leopoldsburg
Martens Tom - Faytlaan, 29 - 3970 Leopoldsburg
GSM: 0477/54 12 53
1167/260911
tom@jongekampsenarren.be
Te koop
Opbouw van wagen met als thema “Majoretten”.
Het betreft twee vrouwelijke poppen en vier mannelijke (het
orkest.)

Te koop
Indianenkostuums
Prijs overeen te komen.

Contactadres :
De Amateurs - Sint-Truiden
Vanelderen Peter - Lepelstraat 43 - 3800 Sint-Truiden
1355/030311
GSM: 0476/66 38 23 - vdn.peter@skynet.be
Contactadres : Steek Zu Nou Nie
Van de Voorde Bjorn - Naastveldstraat 106 - 9160 Lokeren
GSM: 0496/34 93 45 - Tel.: 09/348 72 45
1329/280311
bjorn.vdv@hotmail.com
Te koop
Volgende muziekinstrumenten:
- 4 bassdrums
- 3 landsknechten sonorus
- 7 landsknechten
- 1 junior snaardrum sonorum
- 3 snaardrums sonorus
- 2 carrillons van core wit
- 10 junior batons
- 1 paar simbalen
Prijs overeen te komen.

Contactadres :
De Feestmutskes - Borgerhout
De Proft Mieke
Generaal Mahieustraat 28
2170 Merksem
GSM: 0485/41 19 68
de feestmutskes@belgacom.net

Te koop

Praalwagen - Thema “Brandweer”.
Prachtige brandweerwagen met
beweegbare en uitschuifbare ladder.
De wagen dient om te duwen,
maar kan ook getrokken worden.
B: 3,15m - L: 12,0m - H: 4,20m
Kledij eveneens beschikbaar in
hetzelfde thema (30 stuks).
Hetzelfde model voor dames
en heren.

0431/210311
Kledij - Thema “Piraten”.
Hetzelfde model
voor dames en heren
(19 stuks).

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.

Kledij - Thema “Saloon”.
Enkel geschikt voor dames
(10 stuks).

Fotomateriaal aangaande voormelde zaken kan je terugvinden
op de website http://www.defeestbeeste.be/site/?page_id=370
Contactadres : De Pleziermakers - Leuven
1368/310710
Janssens Cindy - Dunberg, 71 - 3210 Lubbeek
GSM: 0496/51 54 37 - Email: depleziermakers.cindy@hotmal.com

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” en “ Te koop”

necrologie

Ingetogen willen wij even terugdenken aan diegenen die ons jammer genoeg kort geleden zijn ontvallen.
De Heer
Roger Schepens
“Tsjeef Zegt”
Levensgezel van Mevrouw Arlette De Meulemeester
Voozitter Feest- en Sportcomité Kwenenbos
Animator Carnaval Merelbeke
Geboren te Merelbeke op 21 juni 1932
Overleden te Merelbeke op 30 november 2011

De Heer
Frans Van Eygen
Echtgenoot van Mevrouw Els Aengevaeren
Ex-Seniorenprins
Lid van K.V. De Gaaplepels - Molenbeersel
Geboren te Maaseik op 6 mei 1936
Overleden te Molenbeersel op 15 december 2011

De Heer
Kurt Marcelis
Echtgenoot van Mevrouw Katleen De Brael
Lid van K.K.V. De Boerkes & Fotoclub Iris
Geboren te Halle op 2 december 1974
Overleden te Jette op 17 december 2011

De Heer
François Docx
Levenspartner van de Heer Theo Feyaerts
Lid van de Gilde der Verbrande Puttenaars - Putte
Geboren te Lier op 12 mei 1931
Overleden te Lier op 5 januari 2012

De Heer
Joseph Wuestenberg
Lid van El Spido’s - Gingelom
Geboren te Snt-Truiden op 6 april 1959
Overleden te Leuven op 5 janauri 2012

De Heer
Frans Aerts
Echtgenoot van Mevrouw Elza Willems
Lid van De Knullen - Mechelen
Geboren te Mechelen op 20 september 1939
Overleden te Mechelen op 13 januari 2012

De Federatie betuigt haar innig medeleven aan de getroffen families, vrienden en kennissen.
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fenevenementen 2013

FEN-Artiestenavond
Zaterdag 29 september 2012
Smeermaas (Lanaken)

Try-Out BOL
Zondag 25 november 2012
Zonhoven

FEN-Banket
Zondag 9 september 2012
Moorsel (Aalst)

Feest der Goedgemutsten
Zaterdag 5 januari 2013
Poperinge

