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Eerste carnavalsoptochten 2013 lekker in
het zonnetje bij nul graden Celsius

Geslaagd Feest
der Goedgemutsten
te Poperinge

Uitverkocht en sfeervol
Feestbanket te
Moorsel (Aalst)

fenvlaanderen in dienst van carnaval

editoriaal

Geachte lezer
Beste carnavalsvriend
Het carnaval in gans het land draait op
volle toeren en zit nu op zijn hoogste
toerental.
Alle prinsen, prinsessen, jeugdprinsen,
jeugdprinsessen zijn allemaal zo goed
als aangesteld, en ik kan je verzekeren
dat het drukke dagen en nachten
waren voor onze afgevaardigden
van F.E.N.-Vlaanderen om iedereen
tevreden te stellen. Aangezien het
een kort carnavalseizoen is, dan kun
je je wel voorstellen hoe druk we het
gehad hebben, want we gaan van de
veronderstelling uit dat we bijna iedereen
een bezoekje hebben gebracht. Voor
diegenen waar we niet geraakt zijn,
onze verontschuldigingen. Die zullen
we op een andere gelegenheid wel een
bezoekje brengen.
Beste vrienden, we mogen zeker
terugblikken
op
de
geslaagde
aanstellingen want de zalen zaten overal
zeer goed vol en we hebben niet echt
veel ondervonden van de crisis.
Na staan we voor de grootste uitdaging,
namelijk de carnavalstoeten. Nu rollen
de wagens overal te lande uit de hangars
om hun kunst werk te laten zien tijdens
de optochten. Dit is de kroon op het werk
zetten! Jullie zijn er een volledig jaar
mee bezig! Voor de carnavalisten die hun
eigen wagens nog bouwen, zij kunnen
nu uitpakken met hun wagens en nieuwe
kledij waar uren en dagen aan gewerkt
is.
Als je dit voorwoord leest, dan hebben
we al wat carnavalstoeten kunnen
aanschouwen, en ook kunnen vaststellen

dat er weer hard gewerkt is zowel aan de
wagens, de kledij als aan de optochten.
Ook kunnen we weer tevreden terugblikken
op de samenwerking van verschillende
instanties, zoals de scholen die onder andere
hun medewerking tonen om de kinderen
het carnaval toch mee te geven. We kunnen
dat alleen maar toejuichen, want zij zijn de
toekomst die het carnaval zullen overnemen.
Ook de stadhuizen en gemeentehuizen
hebben bijna overal open gestaan om hun
medewerking te tonen, zowel financieel als
met logistieke ondersteuning. Daarom wil
ik ook hier persoonlijk de mandatarissen
die daar hun steentje aan meedragen,
bedanken voor wat ze betekenen voor hun
stad of gemeente.
Ik kan hier alleen maar bevestigen dat het
carnaval in Vlaanderen de goede richting
uit gaat zowel wat het misbruik van alcohol
betreft als de veiligheid tijdens de optochten,
hoewel er nog aan een en ander gesleuteld
moet worden.
F.E.N.-Vlaanderen kan ook met een gerust
hart terugblikken op de laatste twee
maanden, ook al zijn er een paar zaken die
dan toch niet echt zo goed zaten en die we
liever anders zien.
Op 9 december hadden we ons jaarlijks
banket te Moorsel, niet echt een tegenvaller,
maar in onze ogen kon het beter. We zullen
er op waken dat ons jaarlijks banket toch op
hoog niveau blijft. Daarom is het misschien
toch aangeraden om eens naar een andere
locatie uit te kijken.
Een paar weken nadien vond het Feest der
Goedgemutsten plaats in Poperinge, beter
gezegd ons ledenfeest. Aangezien we niet
echt de grote massa volk verwachtten, was
dit wel een geslaagd ledenfeest. Hiermee
wil ik de Keikoppen uit Poperinge van harte
danken voor de organisatie.
Normaal zou ons ledenfeest 2014 moeten
doorgaan in de provincie Antwerpen, maar
aangezien er geen zaal ter beschikking
is en geen vereniging die zich geroepen
Inhoud

voelt om deze taak op zich te nemen, is de
provincie Limburg aan de beurt. Het feest
der Goedgemutsten 2014 is toegewezen aan
De Ridders van de Katteköp uit Haren. Het
feest zelf zal doorgaan in Tongeren, maar
meer daarover later.
Eer ik mijn voorwoord afsluit wil ik toch nog
even terugkomen op de omzendbrief ‘Wie
een put graaft voor een andere valt er zelf
in‘. Elke vereniging heeft die ontvangen.
Het gaat over ons logo dat een bepaalde
vereniging of overkoepelend orgaan
misbruikte en alles in de war stuurde zodat
onze eigen verenigingen eigenlijk niet
meer wisten vanwaar de wind kwam, wat
misschien hun bedoeling was.
Ik hoop dat iedereen die omzendbrief met
veel aandacht gelezen heeft zodat het nu
voor eens en altijd duidelijk is wat F.E.N.Vlaanderen betekent voor jullie, en dat
je ook weet dat wij ten dienste staan van
onze verenigingen en dat we jullie nooit
in de kou zullen laten staan. We proberen
iedere vereniging te helpen en met raad
en daad bij te staan voor zo ver dat in
onze mogelijkheden ligt. Ik kan je hiermee
bevestigen, beste carnavalsvrienden, dat we
onze armen soms heel ver uitstrekken om
jullie allen en carnaval in het bijzonder te
ondersteunen. En daar zullen we ook blijven
voor vechten en blijven op toezien.
Ziezo, beste vrienden, mijn tweemaandelijks
inleidend praatje staat er op, maar ik wil ook
besluiten om jullie te bedanken voor al de
uitnodigingen die wij van jullie gekregen
hebben en ook voor de goede ontvangst die
F.E.N.-Vlaanderen van jullie kreeg. Want dit
is de barometer dat al onze mensen van de
beheerraad goed bezig zijn en dat jullie hen
de motivatie geven om jullie allen verder te
blijven ondersteunen.
Ik wens jullie allen nog veel carnavalvreugde
toe.
Met carnavaleske groeten
Jean-Jos Lecoque
Voorzitter F.E.N.-Vlaanderen
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webweetjes

Er wordt massaal gebruik gemaakt van de
onlinetoepassingen
Het is bijzonder verheugend vast te stellen dat onze leden de weg naar
onze onlinetoepassingen ontdekt hebben en er ook massaal gebruik
van maken. Liefst 98% van alle aanvragen gebeuren via onze website.
Of het nu gaat om een aanvraag van een adresverandering of een verzekering, of het melden van een nieuw evenement of het aanvragen
van zilveren narren en euronarren, het kan trouwens allemaal erg vlot
via de onlinetoepassingen op onze website.
Telkens een lid een of andere aanvraag doet krijgt hij of zij meteen na
het verzenden, ter controle, automatisch een bevestiging toegestuurd
via internet met een overzicht van de aanvraag. Een goede raad in
dat verband. Controleer meteen uw aanvraag om na te gaan of u zich
nergens vergist heeft. Vergissen is menselijk, hé!
De verenigingen die recent via onze website een aanvraag deden voor
een verzekering, met een aanvangsdatum na 1 november 2012, zullen
daarenboven opgemerkt hebben dat het verzekeringsattest niet
meer via de postdiensten verstuurd wordt, maar via internet.
Wij doen er alles aan om alle aanvragen zo snel mogelijk af te werken,
zodat elkeen binnen de 24 uur het verzekeringsattest in zijn mailbox
terugvindt.
Wij kunnen bijgevolg enerzijds heel erg snel inspelen op de vraag van
de verenigingen terwijl zowel wij als onze leden heel wat kosten en tijd
kunnen besparen. Geen papieren rompslomp meer, adieu verloren zendingen via de post, postzegels, papier, omslagen, inktcassettes, ... . Dit behoort allemaal tot de verleden tijd.
Een nieuw fenomeen dat wij de laatste maanden in dat verband
hebben mogen waarnemen is het feit dat onze verenigingen veel
sneller overgaan tot het betalen van hun premies. Dat is uiteraard
goed nieuws voor zowel onze penningmeester als de personen die
het verzekeringspakket beheren, omdat hierdoor het zinloze extra
werk voor het versturen van herinneringsbrieven, soms tot diep
in de zomermaanden, hopelijk ook tot het verleden zal behoren.
Ontvangstmelding
De verenigingen die zich in het verleden regelmatig bezondigden
aan het laattijdig betalen van hun verzekeringspremies - in sommige gevallen zelfs na meerdere herinneringsbrieven - krijgen
momenteel het verzekeringsattest niet meer rechtstreeks toegestuurd. Zij ontvangen eerst een zogenaamde “Ontvangstmelding”
(zonder dekking) met een premiebereking en het is pas nadat de
premie effectief op onze rekening gestort wordt, dat het verzekeringsattest afgeleverd wordt.
De zogenaamde “late betalers” en zij die op het nippertje komen
aandraven met een verzekeringsaanvraag zijn dus verwittigd.
Groen verzekeringsbewijs voor carnavalswagens
Wat het groen verzekeringsbewijs voor caravalswagens betreft, of
m.a.w. de zogenaamde “groene kaart”, zijn we verplicht deze te
versturen via de klassieke postdiensten omdat het om een officieel
document gaat.
Maar ook daar doen wij er alles aan om zeer kort op de bal te
spelen, zodat iedereen tijdig zijn groene kaarten in de brievenbus
krijgt.
Tijdig aanvragen blijft hoe dan ook de boodschap die we tot slot
aan iedereen willen meegeven.
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goed om te weten

Nieuwe lidgelden 2013 - 2014
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
2013-2014. Pas aangesloten verenigingen, voornamelijk diegenen die zich lid gemaakt hebben tijdens de maanden
januari, februari, maart en april van 2013, 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.
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.
Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
Sinds 1 november 2010 genieten immers 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 gepersonaliseerde verze-

keringsbewijs 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.

neringsbrief verzonden wordt aan al de
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. 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.
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
geen lid meer zijn
en derhalve ook 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 herinGazet van de Carnavalist - Nr 169
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De Smokkeleire uit Vroenhoven en hun
vermaarde grensovergang
Carnavalsvereniigng De Smokkeleire uit Vroenhoven (gelegen aan de Belgisch-Nederlandse grens) ontstond in 1968
vanuit de Koninklijke fanfare Kunst Veredelt van Vroenhoven. Enkele muzikanten verzamelden zich om samen met hun
eerste prins Nico I naar Wolder te trekken om carnaval te vieren.
Niet alleen enkele muzikanten waren er voor te vinden om carnaval te vieren. Elk jaar trokken meer en meer Vroenhovenaren hun carnavalsplunje aan om samen de grens over te trekken.
Na verloop van tijd besloten de Wolderse carnavalsverenigingen om ook een stapje over de grens te wagen. De eerste
grensovergang Vroenhoven (B) – Wolder (NL) was een feit!

Opvallend was het enthousiasme en de inleving van de vele Nederlandse toeschouwers
die prachtig verkleed aan de grens hen stonden op te wachten. Het aantal kijklustigen
steeg jaar na jaar. Zowel Belgische als
Nederlandse liefhebbers kwamen langs
om te genieten van het schouwspel.

Na jaren verhuisde de feestlocatie
van de tent aan
de Benelux naar
de feestzaal van
de Koninklijke
Harmonie Kunst
Veredelt op de
Pastoor Counestraat te Vroenhoven. Deze zaal
was een stuk
verwijderd van de
grenspaal, maar
werd enthousiast onthaald in het centrum
van Vroenhoven waar het carnavalsgebeuren

Na de stoet werd er verbroederd in de
Belgische en Nederlandse kroegen.
De vroegere eigenaar van de Benelux te Vroenhoven, besloot een grote
feesttent ter beschikking te stellen van
de feestvierders. Sindsdien werd de
optocht steeds afgesloten aan de tent
om daarna verder te kunnen feesten.
Dit was een evenement waar men van
heinde en verre naartoe kwam. Om het
carnavalsweekend af te sluiten, kwam
iedereen op woensdag samen voor het
haringhappen. De haringen smaakten heerlijk
en het bier vloeide rijkelijk.

werd verder gezet tot in de vroege uurtjes.

Om hun 4 x 11-jarig bestaan te vieren, hebben
ze op 16 & 17 juni 2012 een groots feest georganiseerd in een feesttent op het kerkplein
van Vroenhoven. Dit werd een groot
succes. Dit gaf meteen ook de doorslag
om in de toekomst alle feestelijkheden
te laten plaatsvinden op het kerkplein in
een grote, gezellige tent.
In 2013 konden alle carnavalisten
van België en Nederland naar goede
gewoonte met ons meevieren in de
feesttent op dit kerkplein. Op vrijdag 8
februari 2013 werd de 45ste prins/prinses
voorgesteld, terwijl maandag 11 februari 2013 de gekende grensovergang
Vroenhoven-Wolder plaatscvond met
een 40-tal wagens. Op woensdag 13
februari 2013 werd het Vroenhovense
carnavalsweekend tenslotte afgesloten
met het drukbezochte haringhappen.

De feestzaal
begon stilaan
uit zijn voegen
te barsten. Het
werd noodzakelijk om weer een
nieuwe locatie
te zoeken. Als
Vroenhovense
vereniging
vonden ze het
belangrijk om
in het hart van
Vroenhoven te
blijven vieren.
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Feest der Goedgemutsten 2013
Poperinge
Door onvoorziene omstandigheden kunnen wij u dit jaar geen
uitgebreide fotoreportage tonen, aangaande het Feest der
Goedgemutsten te Poperinge.
Wij hebben ons derhalve moeten beperken tot de beelden die
gemaakt werden naar aanleiding van de gezellige ontvangst
op het prachtige stadhuis van Poperinge.
Op de foto (onder) vlnr. penningmeester Jules De Pyper,
burgemeester Christof Dejaegher, secretaris Louis Raymaekers,
voorzitter Jean-Jos Lecoque en voorzitter Kristof Lobeau

FEN-bestuursleden - Foto: Michaël Depestele

Gespecialiseerd
in carnavalsartikelen
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
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Laureaten van de Zilveren Nar van Europa 2012
Op het Feest der Goedgemutsten te Poperinge op 5 januari 2013 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 HERENTHOUTSE - K.V. PEER STOET
DELEN Ronny
CAMBRE André
0110 DE HEIKNUITERS GEEL
HUYGENS Emma
VAN GENECHTEN Gerry
0123 DE VERBRANDE PUTTENAARS PUTTE
BASTIN Wendy
VERBERCKT Luc
0401 DE HEMELSUSSEN BEERSE
MOUWEN Raymond
0431 DE FEESTMUTSKES BORGERHOUT
SMANS Jelle
SMANS Rudi
0784 DE PLAKIJZERS KAPELLEN
DE VISSER Joke
STEURS Guy
1611 DE NODDERWAAKSE CARNAVALVRIENDEN
NOORDERWIJK
GEE Jef
VISSERS Kim
Limburg
0651 MIDDENCOMMITEIT CARNAVAL LOMMEL
BERCKMANS Ingrid
BERCKMANS Sandra
GEUENS Bert
GEUENS Kimberly
ROOSENS Yentel
0872 ALBANUS III - DE SJOEMELEIRE VLIJTINGEN
VANSCHOENWINKEL Bert
0904 DE POEDERLADERS KAULILLE
KISSEN Theo-Bert
PEETEN Stijn
VAN GOMPEL David
1316 DE SCHUIMSOPPERS HEPPEN
BOONEN Nico
VAN OOSTERWIJCK Sharona
1373 FOREVER YOUNG GROTE BROGEL
BAKKERS Ine
BANCKEN Bert
BOONEN Jana
JAEKEN Peter
VANOCH Peter
ZENTJENS Roy
1507 PLATZAKKERS LEOPOLDSBURG
VAN DER WAALS Bram
VAN DER WAALS Michel
1520 RAOD VAN WIS TOT MANJEL STOKKEM
BOUDUIN Rik
SCHEEPERS Dennie

1572 DEE VAN KOTSHOVEN KORTESSEM
KNUTS Joeri
VAN DER STRAETEN Jan-Martijn
1585 KAMPSE FEEST KONIJNEN LEOPOLDSBURG
BRZYK Jonny
VAES Marnic
Oost-Vlaanderen
0026 PRINSENCAEMERE AALST
DEVOS Kristof
0102 ORDE VAN DE PALINGBOER BAASRODE
VERHULST Kelly
0125 GEMEENTELIJK CARNAVALCOMITE WETTEREN
BAERT Erwin
TROCH Patrick
0513 ORDE DER DZJAKKERS MERELBEKE
GOOSSENS Kristof
0519 DIE HAMSE WUITENS HAMME
VAN EETVELDE Paula
VERKOELEN Jurgen
0564 FEEST- EN SPORTCOMITE KWENENBOS
MERELBEKE
BOSSCHEM Fhilippe
EECKHOUT Ilse

0660 DAG EN NACHTVRIENDEN BELSELE
ANNAERT Joris
DE GRAVE Kristel
0674 ORDE VAN DE JEINEN BUGGENHOUT
VAN NIEUWENHOVE Bart
0878 DUTSENCLUB LEDEBERG
TIBERGHIEN Rudy
0998 DE KAZOO’S MOERZEKE-KASTEL
DE MAN Emiel
1094 DE ROCKETS TIELRODE
PEERSMAN Kenny
VERCAUTEREN Stijn
1172 DE KADEITSCHIEST RONSE
DE ROECK Cindy
T’SJOEN Wendy
1346 DE KLEINE ZWAANTJES BELSELE
DE SCHEPPER Maria
VAN GASSE Jan
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1528 DE LAPPERKES ADEGEM
STORM David
WILLEMS Danny
1575 DE BOLLEKIES RONSE
DE BOCK Axel
VANDERSPOILDEN Roxane
1613 DE PRINSELIJKE GARDE WETTEREN
VERGEYLEN Andres
WAEYTENS Kevin
Vlaams-Brabant
0002 ORDE VAN DE PIETERMANNEN
LEUVEN
ARMENEAN Adriana
VANDEREYKEN Luc
0062 RIDDERS VAN BRUNENGERUZ TIENEN
BOLLEN Marie-Claire
VANHEMELRIJCK Marc
0268 HOFMAARSCHALKEN EN HOFDAMES
HALLE
DECLOEDT Peter
VANDEROOST Kelly
0503 DE BOERKES HALLE
DE BUSSCHER Gillian
LEMAGIE Viviane
0720 ORDE VAN DE SENIOREN HALLE
DE PROOST Léon
SIMILON Monique
0798 STEDELIJKE PRINSENGARDE HALLE
VANDERHEYDEN Kaat
0821 DE SNOT-E-BELLEN VILVOORDE
EYNDELS Tamara
HELLEMANS Ive
1350 SCREAM TEAM LANGDORP
VANDEPAER Jos
VANDEPAER Nick
1509 DE ROEFTOEJOERKES HALLE
ANTOINE Christof
VAN CRAENENBROECK Rudy
1603 ORDE VAN DE BIERGIETERS NIEUWRODE
NOELS Jan
VAN DER BORGHT Marc
West-Vlaanderen
0064 ORDE VAN DE EZEL MIDDELKERKE
DALLE Arielle
STORM Luc
0301 ORDE VAN DE BEREN DE PANNE
VANWULPEN Georges

0630 ORDE VAN DE VLASCH’AARD KORTRIJK
LACOMPTE Bruno
PUTMAN Stijn
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VANNESTE Marie-Claire
0644 DE KANDEELETERS MENEN
DE WITTE Sandrine
MAES Danny
0777 ORDE VAN DE SLOEBERS BLANKENBERGE
GELELEENS Conny
ROTSAERT Kevin
0981 ‘t MOTJE ROESELARE
DEMEULENAERE Friedel
PARMENTIER Arjan
1336 CARNAVALRAAD VZW OOSTENDE
DE VREESE John
VERMEYLEN Mario

1352 ORDE VAN ‘T BELGIEKSKE GULLEGEM
JACOBS Marc
VERFAILLIE Lucas
1411 DE KEIBOERKES POPERINGE
DEBYSER Cindy
LIETAERT Kristel
1444 ORDE VAN DE POPERINGSCHE POTÜLS
DA SILVA Elodie
MEERSDOM Geert
1482 ORDE VAN DE FEESTNEUZEN POPERINGE
STAMPER Sarah
1503 DE VLETERBEEKVISSERS POPERINGE
DESEYNE Leslie

1512 ORDE VAN DE HARLEKIJNTJES KOEKELARE
DERMAUX Brian
1550 ORDE VAN DE FLODDERS POPERINGE
PAPEGAEY Kevin
VERBIESE Danny
1574 ORDE VAN DE DOLLE DOLFIJNTJES
ROESELARE
VERBRUGGHE Sharon
VERSTRAETE Claudine

INDIVIDUELE LEDEN
Limburg
5306 Vissers Maarten

Laureaten van de Euronar 2013
Antwerpen
0110 DE HEIKNUITERS GEEL
LUYTEN Marc
VAN LAAR Ria
Limburg
0479 EL SPORTIVO’S SINT-TRUIDEN
BRANCKAUTE Francis
CAPELLEN Theo
0651 MIDDENCOMMITEIT CARNAVAL
LOMMEL
GEYSEN Ronny
JANSSEN Frans
0872 ALBANUS III - DE SJOEMELEIRE
VLIJTINGEN
SLANGEN Christof
Oost-Vlaanderen
0026 PRINSENCAEMERE AALST
WALGRAEF Guy
0028 DE SLEUREN LEDE
DEVUYST Anny
0292 LOS VANHECKOS SINT-NIKLAAS
DEFRANCE Isabelle
0513 ORDE DER DZJAKKERS MERELBEKE
TAVERNIER Joerka

0519
DIE
HAMSE WUITENS HAMME
VAEREWIJCK Rudiger
0564 FEEST- EN SPORTCOMITE KWENENBOS
MERELBEKE
DE RAEVE Kristof
0674 ORDE VAN DE JEINEN BUGGENHOUT
DE VLIEGER Angie
1072 DE WALLETONS MERELBEKE
DE VEIRMAN Ben
TAVERNIER Peter
Vlaams-Brabant
0062 RIDDERS VAN BRUNENGERUZ TIENEN
HOUX Ingrid
JONCKERS Rudi
THOMAS Louis

0268 HOFMAARSCHALKEN EN HOFDAMES
HALLE
VAN MOLLE Omer
0798 STEDELIJKE PRINSENGARDE HALLE
DERAUW Mauricette
0821 DE SNOT-E-BELLEN VILVOORDE
DEVRIESE Bea
STALLAERT Gaienne
West-Vlaanderen
0064 ORDE VAN DE EZEL MIDDELKERKE
HAVENITH Christophe
VAN ELVERDINGHE Rudy
0301 ORDE VAN DE BEREN DE PANNE
BLONDE Dirk
DEVOS Dieter
VANNEUVILLE Véronique
0777 ORDE VAN DE SLOEBERS BLANKENBERGE
DIEDEREN Stephan
KRISSEL Elke
0855 ORDE VAN DE MESENSE DIKKOP MESEN
COVENS Myriam
0981 ‘t MOTJE ROESELARE
HANNON Bart
PACKET Sofie

Even het geheugen opfrissen inzake het aanvragen en uitreiken van
Zilveren Narren en Euronarren
Wat het aanvragen en uitreiken van Zilveren Naren en Euronarren betreft, blijken er bij sommige
verenigingen nog steeds een aantal misverstanden te verstaan.
Vandaar dat we het nuttig vonden om een aantal principes nog eens keertje op een rij te zetten.
Zilveren Narren en Euronarren zijn eretekens die een vereniging de mogelijkheid bieden om hun verdienstelijke leden of
medewerkers te belonen voor hun inzet.
Vanaf het tweede jaar lidmaatschap kunnen per jaar maximum twee Zilveren Narren per vereniging aangevraagd worden.
Verenigingen die gedurende één of meerdere jaren geen “Zilveren Narren” aanvragen of uitreiken, kunnen maximaal acht
eretekens cumuleren.
Een Euronar heeft de bedoeling om maximum twee personen per vereniging, die 11 jaar of meer drager zijn van een Zilveren Nar, te onderscheiden met dit nieuwe ereteken. Op onze website kan je controleren wie waar en wanneer zijn Zilveren
Nar en Euronar ontvangen heeft.
De uitreiking van deze eretekens gebeurt uitsluitend op het Feest der Goedgemutsten dat jaarlijks georganiseerd wordt
op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar. De laureaten van de eretekens moeten bijgevolg op dit feest aanwezig zijn.
Gazet van de Carnavalist - Nr 169
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Herenthout heeft nu ook een
stoetstandbeeld
Dat Herenthout de oudste georganiseerde carnavalstoet van het land heeft werd al
Uitreiking van de
uit de doeken gedaan in de vorige editie van onze Gazet van de Carnavalist.

Zilveren Narren en Euronarren

Dat carnaval in Herenthout leeft en ook echt beleefd wordt door de Herenthoutse
bevolking blijkt duidelijk uit de volgende cijfers.
In 2011
namen
bijvoorbeeld
800
Om alles
vlot
te er
laten
verlopen
“stoeters” (deelnemers aan de stoet) deel
die verdeeld
waren
55 groepen.
geven
wij hierna
eenover
overzicht
van
Als je daar dan nog de mensen bijrekent
die achter de
schermen
handen
de tijdstippen
waarop
dezedeeretekuit de mouwen steken, zoals ondermeer
de naaisters,
ensde
perwagenbouwers,
provincie uitgereikt
wordende
dansleraressen, de schminkers, de mensen
die de
inkom verzorgen,
enz ... dan
in een
speciaal
daartoe bestemd
kom je snel aan een flink deel van de 10.000
inwoners die Herenthout telt.
lokaal.

Wij durven
er vanuit
gaan
dat alle
Dit jaar, dus in 2013, viert men in Herenthout
de 121ste
(11 x 11)
carnavalstoet
laureaten
deze
uurregeling
en dus werd in in ‘t kader van deze unieke feestviering op 8 decemberstipt
2012
zullen
respecteren.
een zogenaamd “StoetSTandbeeld” plechtig
onthuld
in aanwezigheid van tal van
carnavalisten en personaliteiten.
21u30 - Limburg

Het standbeeld bestaat uit drie sokkels in
grijs -graniet.
Het is een ontwerp van
22u15
West-Vlaanderen
Herenthoutenaar Rik Van de Wouwer en22u45
het werd
gemonteerd door een vijftal
- Oost-Vlaanderen
handige harries van het stoetbestuur.
23u30 - Antwerpen

Om alle misverstanden de kop in te drukken
en -kwatongen
de mond te snoeren,
23u45
Vlaams-Brabant
willen we er nog bij vertellen dat de alle kosten voor materialen en uitvoering
compleet door de stoetkas gedragen werden, terwijl de vereniging mocht rekenen
op de logistieke steun van het gemeentebestuur van Herenthout voor wat betreft
de aanleg van de funderingen, de aanpassing van de openbare verlichting, enz.
Of m.a.w., Vlaanderen is weer een carnavalsmonument rijker geworden.

Gilde van de Biertonnen uit
Wijnegem vieren 3 x 11
De Biertonnen van Wijnegem (Antwerpen)
werden gesticht door Pierre Vissers met zijn
vrouw Alda de Graaf en Louis van de Plas.
Pierre is jammer genoeg 20 jaar geleden heen
gegaan. Toch deden ze voort tot ook Louis
van de Plas te kennen gaf er mee te stoppen.
Uiteraard konden ze het niet aanvaarden dat
het met De Gilde der Biertonnen zou gedaan
zijn. Ze zijn dan verder gegaan met hun
keizerin en voorzitster Alda, Keizer Herman
en Liliane, alias Moe Palm, Rudy, Julienne
,Paul, Helga enz.

en er werden de speciale speldjes van 3 x
11 uitgedeeld, waarvoor hartelijk dank aan
de federatie.

waar alles begon die dag, nl. “Den Babbel”,
stamcafé van de Biertonnen. Daar werd het
feest verdergezet tot in de late uurtjes.

Van “Den Babbel” ging de kroegentocht
verder door in Wijnegem. Zo kwamen ze
ook bij Krabbershoek, De Vroege Morgen, om vervolgens terug te gaan naar

Alle verenigingen worden van harte bedankt
voor hun bezoek!
Alda de Graaf
Voorzitster Gilde Der Biertonnen

De Biertonnen geloofden er nog in!
Traditiegetrouw op 11-11-2012, met de opening van het carnavalseizoen, organiseerden de
biertonnen hun kroegentocht.
Onder een stralende zon en met veel carnavalisten kon deze dag al niet meer stuk.
Ze kwamen samen in café “Den Babbel” bij
Linda en Rob. Iedereen genoot er van de
verse broodjes.
De vier F.E.N.-commissarissen van Antwerpen
kwamen hen gelukwensen met hun 33- jarig
bestaan. Alda kreeg de jaarorde in ontvangst
Gazet van de Carnavalist - Nr 169
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De Vrie Kadeikes uit Halle
vieren hun 22ste verjaardag
Het is feest bij de Halse carnavalsvereniging De Vrie Kadeikes. Zij bestaan het komende carnavalsseizoen 22 jaar
en dat moet uiteraard gevierd worden. De voorbije 22 jaar groeiden De Vrie Kadeikes uit tot een vaste waarde in
het Halse carnaval. Begin jaren ’90 vatten een aantal vrienden van een judo- en karatevereniging uit Dworp het
plan op om met een carnavalsvereniging te starten. Een aantal van hen was al lid van carnavalgroep De Platzakken, maar in 1991 werd HKV De Vrie Kadeikes boven de doopvont gehouden.
Met het thema ‘Chinuuse stuute’ nemen
De Vrie Kadeikes
in 1992 een eerste
keer deel aan het
Halse carnaval. De
legendarische Halse
carnavalsvereniging
Dei van Sinte Roukes
waren dat jaar de
grote triomfator in
een uitgeregende carnavalsstoet. De Vrie
Kadeikes eindigden
op een knappe twaalfde plaats. In 1996 en
1997 nemen De Vrie Kadeikes deel aan de
carnavalsstoet zonder praalwagen, maar in
1998 wordt er gewerkt onder het thema
‘Dei met leit nie goo’. Daarmee verwijzen
De Vrie Kadeikes naar de werken aan de
Halse Grote markt, traditiegetrouw het
kloppende hart van carnaval Halle. Begin
jaren 2000 groeien De Vrie Kadeikes uit
tot een gevestigde waarde in categorie C,
de categorie van de kleine groepen. Vanaf
2004 groeit de vereniging steeds verder.
Het ledenaantal neemt toe en in 2005
krijgen De Vrie Kadeikes zelfs de prijs voor
de beste show in categorie B.

De weg naar de top
2007 wordt een sleuteljaar voor De Vrie
Kadeikes. Voor het eerst in de geschiedenis veroveren ze een plaats in de top vijf
van het Halse carnaval. De Vrie Kadeikes
gaan de muzikale toer op in het thema
Vrie Kadeikes in Symfonee. De groep pakt
dat jaar ook nipt naast de titel van prins

Vrie Kadeikes toonden zich meesters
in deze manier van
wagenbouwen en
behielden hun plaats
in de top vijf van het
Halse carnaval.
Muzikaal talent
In 2004 gingen De
Vrie Kadeikes voor
het eerst de muzikale
toer op. De groep
bracht met ‘Nen Indioenendans’, gebaseerd op de hit Cotton Eye Joe van Rednex, een eerste carnavalsliedje uit. Die
eerste single was meteen goed voor de vierde plaats in de Carnaval Top 100 van de
Halse vrije Radio Victoria. De jaren nadien
nam de groep telkens een nieuw nummer
op. In 2012 schopten De Vrie Kadeikes het
met ‘Wijle veere carnaval’ opnieuw tot de
vierde plaats in de Carnaval Top 100. Dit
jaar hebben ze met ‘Onzen bompa es klasj’
opnieuw een hit klaar.
De toekomst
en prinses carnaval. Ook in 2009, 2011
en 2012 deed een koppel van De Vrie
Kadeikes een gooi naar de prinsentitel,
maar telkens strandden de kandidaten op
een zucht van de overwinning. In 2008
winnen De Vrie Kadeikes voor het eerst
“Halle op losse schroeven”, de traditionele
showavond begin januari waarin de Halse
carnavalsverenigingen hun zang- en danstalent laten bewonderen. Het wordt het
begin van een onvergetelijk jaar voor De
Vrie Kadeikes, want de vereniging eindigt
midden maart op een mooie derde plaats
in de eindrangschikking van het Halse carnaval. Ook de jaren nadien blijven De Vrie
Kadeikes meedraaien aan de top van het
Halse carnaval met een rits vierde plaatsen
tot gevolg. In 2011 neemt de vereniging
een drastische beslissing. De Vrie Kadeikes
werkten de jaren voordien steeds met
polyester bij de creatie van hun praalwagen. Er werd beslist om het roer om te
gooien en een praalwagen in piepschuim
te bouwen. Een hele ommezwaai, maar De
Gazet van de Carnavalist - Nr 169

De Vrie Kadeikes gaan in 2013 op de ingeslagen weg verder. De vereniging gaat
zijn feestjaar in met 54 leden, waaronder
een tiental kinderen. Begin februari vieren
De Vrie Kadeikes hun 22 ste verjaardag
met een officiële receptie. Eén maand
later nemen ze voor de 22ste keer deel
aan de Halse carnavalsstoet. Dankzij het
enthousiasme en de inzet van de leden
is de groep klaar om er nog eens 22 jaar
bij te doen!
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0002 The Year After

column

Nee, ik wil U hier geen nieuwe versie van James Bond presenteren, maar wel het Stadscarnaval van Leuven, “ De
Orde van de Pietermannen” .
0002 staat voor het stamnummer bij F.E.N.-Vlaanderen en we zijn het oudste nog functionerende lid van de federatie.
The Year After omdat dit artikel verschijnt een jaar nadat wij ons 4 x 11-jarig jubileum hebben gevierd.
Ik wil hier dan ook vlug terugblikken over de voorbije 44 jaar in het bestaan van onze “Orde”.
een Leuvenaar een andere Leuvenaar van gelijke stand tegenkwam, deze elkaar begroetten
met “goedendag, Sint-Pieter”.

Leuven is van oudsher een stad waar de
folklore steeds hoogtij viert. Een folklore
welke de weerspiegeling is van haar geschiedkundig verleden. Men vindt hier bij
ons alle soorten verenigingen, maar een
unicum zijn zeker de “Mannen van het
Jaar”, verenigd in het Verbond der Jaartallen. Dit zijn mannen geboren in het zelfde
jaar en die zich vanaf hun veertigste tot
hun vijftigste verenigen om volwaardig samen Abraham te worden door middel van
het inrichten van allerhande activiteiten.
Dit jaar zijn ze trouwens erkend door de
UNESCO als Immaterieel Erfgoed der
Mensheid.
Het is uit deze organisatie dat het Jaartal
1919 besloot in 1967 een carnavalsvereniging op te richten.
Zij kozen hierbij als naam
Stadscarnaval “Orde van de
Pietermannen”.
Deze naam werd hen ingegeven door De Sint-Pietermannen of mannen van
de familie van Sint-Pieter.
Het waren de leden van het
patriciaat van de stad Leuven,
de verzamelnaam voor de
families die vanouds de bestuurders van Leuven leverden.
Zij kregen bepaalde voorrechten van de graven van
Leuven, de voogden van de
Sint-Pieterskerk.
De zeven geslachten van Leuven, dus de
bestuurdersfamilie, waren Sint-Pietermannen.
In de 18e eeuw was het gebruikelijk dat als

Deze graduatie is nog steeds van toepassing.

Bij mijn weten begroeten de
leden van de Pietermannen
elkaar niet met “goedendag Pieterman”.

Het was wel opmerkelijk dat er van de
oprichters geen enkele Prins van Loven
is geweest. Wel werden er drie Groothertog: Marcel Morissens, Robert Demoulin en
Frans Eyckmans. Deze laatste werd in 1970
tot Prins van Europa gekroond.

Hiermee knoopten de mannen
van 1919 terug aan met de rijke
traditie van het carnaval vieren in
Leuven. Voor de oorlog waren er
in Leuven een tiental carnavalsverenigingen actief. Daarna zijn
zij opgehouden met bestaan.

Hij was een groot carnavalist en door zijn
inzet werd Leuven definitief op de Europese
kaart gezet. In 1983 kwam Cois I tot 1986
en ikzelf als Guido I voor een periode van
25 jaar. Frans werd door de stad aangesteld als Keizer Frans, om zijn gestalte het
klein keizerke van Leuven.

Carnavalstoet in Leuven 18 juni 1911.
Bekijk de grote belangstelling op de foto
linksboven.

In 1995 werd deze titel door de stad aan
mij doorgegeven. Een titel voor het Leven.
In 2012 vond de Stad dat er ook een
Keizerin moest zijn en zij stelden Annie,
mijn echtgenote, aan.

De nieuwen stelden zich tot voornaamste
doel om de carnavalsviering in Leuven levendig te houden en carnaval op een aangename doch waardige wijze uit te dragen.
Dat zij, de mannen van het jaar, de oprichters waren, weerspiegelde zich in het feit
dat alleen mannen lid mochten worden
van de “Orde van de Pietermannen” en zij
moesten minstens 40 jaar oud zijn. Daar
de vraag van jonger dan 40 zo groot was,
besloot men de afdeling “Jonge Narren” op
te richten, de wachtkamer tot men de
ouderdom had om Pieterman te worden. Zij
fungeerde als Prinsengarde.
Later werd deze afdeling een
afzonderlijke vereniging.
Bij de oprichters van de Pietermannen moeten we zeker
Frans Eyckmans vermelden.
Hij was afkomstig uit Aarschot
waar er al een carnavalsvereniging actief was, nl. de
“Gilde der Kasseistampers”.
Zij fungeerden als Peters van
de nieuwe vereniging.
Om hun leden te belonen voor
hun inspanningen werden
er verschillende graden opgericht. Men startte als Kandidaat, daarna werd men Knecht, vervolgens Vazal en Filosoof. De bestuursleden
waren de Ridders en de Ex-Prinsen kregen
de titel van Prins Ridder. Als leider was er
de voorzitter die de titel van Groothertog
kreeg.
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Groothertog en Keizer Guido I (foto boven)
De bekendste feesten waren
De “Leuven op z’n Best show”. Het was een
show gebracht door de Leuvense Jaartallen. Hij is ter ziele gegaan na zijn 22ste
editie in 1992.
Oudere carnavalisten zowel in België als er
buiten, spreken me nog altijd over de Prin12

in de kijker
en we hebben hem “Kobe Koeienschieter” genoemd.

senverkiezingen en het Prinsenbal in de CDI, een opslagplaats
van de toenmalige Brouwerij
Artois, nu InBev.

Leuven telt er tot op heden 44
waaronder één Prinsenpaar, Luc
II en Carine I.

Deze feesten waren telkens
goed voor minstens 3000
bezoekers. De Duitsers en
Nederlanders
waren
goed
vertegenwoordigd. Helaas is
dat nu zoals overal een beetje
minder.

Natuurlijk mag onze jaarlijkse Carnavalstoet niet vergeten worden. Hij is thans
nog een hoogstaande carnavalshappening.
Vorig jaar mochten we ter gelegenheid van
onze 4 x 11 zelfs twee groepen uit Macedonië ontvangen, ondermeer De Draken uit
Macedonië (foto boven).
Was onze vereniging oorspronkelijk uitsluitend een mannenvereniging, dan kwam
daar in 1998 een einde aan. Toen werden
onze dames als volwaardige leden aanvaard en noemden ze zich Lady’s van de
Pietermannen.
Natuurlijk heeft een Stadscarnaval ook een
stadsprins.
Leuven telt er tot op heden 44 waaronder
één Prinsenpaar, Luc II en Carine I.
Prinsenpaar 2012 Frans I
1ste Prins van Loven
Dat betekent dat wij op 19 januari 2013
onze 45ste Prins hebben verkozen.
45 verschillende mensen want het reglement zegt dat men maar eenmaal Prins of
Prinses mag en kan zijn in Leuven.
Voor onze viering van 3x11 hebben we aan
de stad Leuven een boom geschonken en
hem de boom van de vreugde genoemd.
Deze zomereik heeft zijn plaats in het Leuvens Stadspark waar hij het naar zijn zin
heeft en al flink uit de kluiten is gewassen.
Voor onze 4 x 11 hebben we aan de stad
een iets mobieler item geschonken zodat
iedereen er meer zou van kunnen genieten. Het werd een reus van + 4m groot

Prinsenpaar 2012 Frans I
1ste Prins van Loven
Dat betekent dat wij op 19 januari
2013 onze 45ste Prins hebben
verkozen.
45 verschillende mensen
want het reglement zegt
dat men maar eenmaal
Prins of Prinses mag en
kan zijn in Leuven.
Voor onze viering van
3x11 hebben we aan de
stad Leuven een boom
geschonken en hem de
boom van de vreugde
genoemd. Deze zomereik
heeft zijn plaats in het
Leuvens Stadspark waar
hij het naar zijn zin heeft
en al flink uit de kluiten is
gewassen.
Voor onze 4 x 11 hebben we aan de stad een
iets mobieler item geschonken zodat iedereen er meer zou van kunnen genieten.
Het werd een reus van ongeveer 4 meter
groot en we hebben
hem “Kobe Koeienschieter”
genoemd.
Koeienschieter is de
schimpnaam voor de
Leuvenaren. Hij komt
van de torenwachters
aan de Stadspoorten
in de 2de helft van
de 17e eeuw, die bij
vergissing, bij duisternis op koeien hebben
geschoten, daar waar
ze dachten dat het
Franse soldaten waren. Hij werd dan ook
aangekleed in de modetrend van die tijd.
Ondertussen is Kobe
al enkele keren onder
grote
belangstelling door de stad getrokken.

op stap in Leuven.
Onze volgende grote afspraak buiten onze
jaarlijkse carnavalstoet is ons 4x11 jaar
lid zijn van F.E.N.-Vlaanderen, maar zeker
binnen 5 jaar om ons 50-jarig jubileum te
vieren Misschien mogen we ons dan ook
Koninklijk Stadscarnaval “Orde van de Pietermannen” Leuven noemen.
Tot dan.
Kiezer van Loven Guido I ( Hendrickx)

Marion Hoop Design

Hij wordt ook wel
gevraagd om op te
treden
in
andere
steden. Helaas hebben we nog geen gepast vervoer gevonden. Maar dat zal nog
wel komen.
Kobe

www.marionhoopdesign.nl
+31-(0)464527315

Foam Veren Boa’s Foamhoeden
Voor Carnaval en Theater

Koeienschieter
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FEN B
20
Moo
Zangtalent Piet Declercq

Keikoppen uit Poperinge

West-Vlamingen klaar voor een babbel

Aan ambiance nooit geen gebrek
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Europaprins Kevin I met gevolg

Jeanke Akkermans geniet er van

Ridders van de Katteköp uit Haren

14
10
Na de receptie gezellig tafelen

Banket
012
orsel
Zangtalent Jeroen Bellings

In uniform of niet, iedereen is welkom

Christian De Paepe en Marcel Cassiman
1x11 jaar bestuurslid FEN-Vlaanderen

Vrienden uit de provincie Antwerpen

Carnavalsartiesten “De Foef” en “Pascal”

Serge Debroux en François Thijs
2x11 jaar bestuurslid FEN-Vlaanderen
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Jules De Pyper
3x11 jaar bestuurslid FEN-Vlaanderen

15
11

Jef Langenaeken
3x11 jaar bestuurslid FEN-Vlaanderen

column

Crisis en nog maar eens crisis, ...

Louis Ackou - columnist

Je opent de krant, de televisie, mensen aan de toog in herbergen of je wordt erover aangesproken op straat.
Wie zal dat oplossen. Europa jongleert met miljarden om minder bedeelde landen die het zelf hebben gezocht door
hun slecht bestuur, te helpen er boven op te komen. Griekenland de meest corrupte staat van het verenigd en niet
overeenkomend Europa en waar de Griekse reders geen cent euro aan belastingen betalen, anders zoeken zij andere
paradijselijke belastinglanden zoals Malta.

En dan het zonnige en toeristische
Spanje, gekend door gans Vlaanderen,
is ook gevallen van zijn troon, door hun
costa’s vol te bouwen met honderdduizenden half opgedane appartementen.
Wat denken die toreadors met hun opera
kostuumpje aan en de señorita’s met
klakkende castagnetten en schoenen
met houten zolen dat de Belgen die stenen blokken zullen kopen voor een appel
en een ei, om dan met hun afgeleefde
lijf door het langer werken tot hun 65 ste
en met hun gekraakte reuma rug, rimpels zo diep als een kabbelende beek
op hun gezicht, met een opgezwollen
buik gesponsord door alle merken van
bier, wijn, whisky en andere cocktails
en zoetige dranken, de vrouwen met
een mise-en-plis zo krullig als een witte
caniche, met hangende borsten, de ene
meer dan de andere en erop geplakte
dikke of pietluttige zuigbobbels, dat zou
nogal een uithangbord worden voor ons
federale België.
Langs Vlaamse kant: de uitgemergelde
burgervader van Antwerpen “den Bart”
en langs Waalse kant de immer lachende
en fijn uitgedoste “Elio” met kostuumpjes van Italiaanse maffia-makelij en
zijn rood vlindertje rond zijn nek die nu
als bijberoep vrijwilliger speelt om de

“capotte anglaise” te promoten en niet
beter gevonden heeft dan onze nationale Elio die ballonnenlulbeschermertjes
te laten uitdelen in het Centraal Station
te Brussel aan meisjes met een geverfde
smikkel, bloedrode sexy lippen en geschilderde ogen zo zwart als kolen, in een
minijupke tot boven hun kont met een
diep uitgesneden bloes en hoge pumps
in alle kleuren en geuren, jongeren
met een fluorescerende hanenkam op
hun kop, een afgedankte gescheurde
jeansbroek, met een paar afgedankte
versleten commando bottienen ergens
gevonden in de donkere vergeten
kelders van onze minister van het ABL
“arm Belgisch leger” Decrem ofte beter
gekend als Cremboo.
Het is ook die zelfde genaturaliseerde
Italiaan “Elio” onze premier, of was
h e t d a t v ro u w e l i j k s c h a r m i n ke l u i t
Molenbeek:Madame Onckelinks, die
uitgebonjourd is uit die gemeenteraad
met enkele allochtone snotneuzen die
niet in staat zijn door ziekte, analfabetisme, gebrek aan enige opleiding,
desinteresse of algemene zwakheid, het
nieuwste besparingsballonnetje heeft
opgelaten om het afschaffen van een
feestdag.
Onze “Elio en Laurette” vinden feesten
fantastisch, maar als het geld op is stopt
ook de dansparty. Dan maar één dagje
meer werken zou wonderen verrichten
om de Belgische schatkist te vullen.
Maar de grote vraag: Welke feestdag
willen zij opofferen en wat zijn hun
argumenten? Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart, wat is dat toch die onbevlekte
ontvangenis? De hemelvaart van Jezus,
is die mens na 33 jaar wel echt van de
grond gegaan? Pinkstermaandag, is dat
een dag om langer te slapen en wat uit
te puffen om die vlammende tongen op
die 12 hoofden te vergeten? Pasen? Van
paaseitjes te rapen raak je toch ook niet
vermoeid? Zullen we de paasmaandag
afschaffen?
Zou Bart Dewever de 21ste juli, de
nationale feestdag, durven afschaffen
Gazet van de Carnavalist - Nr 169

als burgemeester van Antwerpen? De
dag van de arbeid kan toch ook van de
lijst. Want denk eens na. Hoe dom is
dat: niet werken op het feest van de
arbeid? De internationale dag van het
vegetarisme vier je toch ook niet met
een steak béarnaise of worst met rode
kool. En dan elf november? Wapenstilstand van de “groten oorlog” maar ook
de opening van het nieuwe carnaval
seizoen. Op elf november 2014 wordt
de honderdste verjaardag herdacht van
het uitbreken van deze verschrikkelijke
oorlog waar honderdduizenden mensen
het leven hebben gelaten.
De eerste minister van Engeland, Mister
Cameron, zal alle scholen uit het Brits
Verenigd Koninkrijk vragen een reis te
maken naar Ieper om de slagvelden te
bezoeken, dat zal ook ettelijke miljoenen euro’s of ponden naar ons land
sluizen, want een Engelse student is een
dorstige klant. De carnavalisten zijn ook
goede drinkebroers en zusters, laat dus
het verteer maar zijn gang gaan, want
het is goed voor de horeca, die mensen
hebben het al moeilijk genoeg met de
prijsverhogingen van het bier en andere
geestrijke dranken en niet te vergeten
de hoge Btw-heffing in restaurants en
kleinere eethuizen?
Een land besturen en goed doen voor de
verschillende communauteiten is zeker
niet van de poes. Maar een feestdag afschaffen? Zeker niet, want die methode
lost niets op en elf november is toch
nog altijd het mooiste feest voor onze
carnavalisten in het ganse land.
Vergeet niet de WODCA-campagne. Wie
niet kan overnachten na een feest, laat
je dan rijden per taxi of spreek goed af
dat er iemand uit het gezelschap een
waardige BOB kan zijn en zo jullie in
alle veiligheid naar huis kan brengen.
Daarom hef ik het glas met een drievoudig Alaaf op het nieuwe carnaval
seizoen!
Louis Ackou
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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
0894/150208
Tel.: 012/23 27 28 - GSM: 0485/91 16 96

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
Prachtige carnavalswagen in prima staat. Thema “De Spanjaard”.
L: 10,0m - B: 2,50m. IJzeren onderstel.
INTERESSE? Wagen moet weg! VERLAAGDE PRIJS!

Contactadres : Jonge Kampse Narren - Leopoldsburg
Martens Tom - Faytlaan, 29 - 3970 Leopoldsburg
GSM: 0477/54 12 53 - E-mail: tom@jongekampsenarren.be
1167/260911
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Te koop of te huur
Leuke boot voor je optocht.
Prijs op aanvraag. De boot staat op een vaste trailer en kan zo
achter een auto of tractor.

Contactadres : De Mosselkrauwers - Philippine (NL)
Freek Rouwit - Schorrenkruidlaan 41 - 4553 BZ Philippine (NL)
E-mail: mosselkrauwers@zeelandnet.nl
0953/010312

Te koop

Te koop
1. Prachtige gilleshoeden alsook kostuums. Er zijn nog er nog een
tiental beschikbaar.
2. Reus
Prijs overeen te komen.

Contactadres : De Schoimloëpers
Davy Laureys - Kloosterstraat 49 - 9200 Baasrode
1132/060312
GSM: 0479/93 94 70 - Email: davy.laureys@telenet.be

Discowagen: (H: 11,00 m x B: 2,50 m x H: 4,30 m) inclusief verlichting. Prijs overeen te komen.
Discokostuums: 18 mannen, 6 vrouwen, 8 jongens en 7 meisjes.
Prijs overeen te komen.
Wagen + kostuums. Prijs overeen te komen. Te koop vanaf 17/2/13.

in de kijker

Te koop
Char gebruikt tijdens carnaval Halle 2012. De wagen is B: 3,20 m
H: 5,00 m - L: 22,00 m.
Alle modellen kunnen er af genomen worden, zodat hij voor het
transport slechts 3,00 m hoog is.

Contactadres : Die Pelter Flügeltellers - Overpelt
1188/280212
Ludwig Friet - Jeugdlaan 19/2 - 3900 Overpelt
GSM: 0498/92 97 21 - E-mail: diepelterflugeltellers@telenet.be

0690/300312
Contactadres : Dei van Bei Chic
Eddy De Greef - Biezeweide 172 - 1500 Halle
GSM: 0472/83 15 43 - E-mail: manga200@hotmail.com

Te koop
Wij bieden onze carnavalwagen in het thema APRES-SKI te koop aan
vanaf April 2013. De wagen is opgebouwd in 2012 en volledig verlicht
voor lichtstoeten. De lengte is 11meter, hoogte is 4meter en breedte
is 2m60. De wagen heeft altijd binnen gestaan in een hangaar.

Te koop
24 pakjes “Disney” te koop zo goed als nieuw.
Een seizoen gedragen. Normaal kost 1 pakje 58 euro per stuk in
(Karnavalbazaar in Kinrooi) Nu voor alle pakjes 365 euro;

Contactadres : Orde van Noarkerke - Nieuwerkerken 1198/070113
Strauven David - Mouveldstraat 16 - 3850 Nieuwerkerken
GSM: 0478/59 52 38 - E-mail: ordevannoarkerke@gmail.com

Contactadres : De Nachtraven- Vlijtingen
1636/121212
Lathouwers Benny - Panisveld 27 - 3770 Riemst
GSM: 0476/21 22 07 - E-mail: bennylathouwers@pandora.be
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Te Koop
Mooie wagen met een lengte van 12,00m en hoogte 4,30m.
Hij bestaat uit twee verdiepingen en er kunnen gemakkelijk 15
personen plaats op nemen.

Te koop
Drie wagens van 7,00 m.
Deel 1: bewegende poppen van Mowgli en olifant en zittende Baloe
de beer aan boom
Deel 2: slang Kaa - Deel 3: grote poppen van Sher Khan & Bagheera
20 tal kostuums van apen

Contactadres : De Tcha Tcha Tcha’s - Zottegem
1380/250113
Pede Tim - Grotstraat 28/12 - 9620 Zottegem
GSM: 0498/67 26 13 - Email: pedetim@hotmail.com
Te koop
Zelfrijdende wagen in polyester en een assortiment mooie kledij.

Contactadres : De Ertesjieters Kesing - Kessenich
Deben Erik - Kerkstraat 7 - 3640 Kinrooi
E-mail: debene@skynet.be
GSM: 0494/83 83 4? - Tel.: 089/56 22 42
0409/011012

Te koop
7 vrouwenkleedjes bestaande uit kleedjes, fleece huidskleurige
onderbloezen, sjaals en bloemendiadeems)
2 kinderkleedjes - 3 zwarte slipjassen met broek en hoed 3 zwarte slipjassen met hoed exclusief ontworpen.
Elk bod is bespreekbaar

0606/021212
Contactadres : De Molensteenvrienden
Stuer Ronny - Stroperstraat 5 c - 9170 Sint-Gillis-Waas
E-mail: ronnystuer@telenet.be
Te koop
Carnavalswagens die een 2de plaats haalde in Ninove. Neem
gerust contact. Dan kan ik meer foto’s bezorgen of kan je eens
komen kijken

Contactadres : De Lustige Clowns - Tongeren
De Neuker Lidia - Sint-Hubertusstraat 59 - 3730 Hoeselt
E-mail: delustigeclowns.tongeren@hotmail.com 0819/191012
Te koop
Indianenkostuums
Prijs overeen te komen.
1355/030311
Contactadres :
De Amateurs - Sint-Truiden
Vanelderen Peter
Lepelstraat 43 - 3800 Sint-Truiden
GSM: 0476/66 38 23
E-mail: vdn.peter@skynet.be
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Contactadres : Twie Menieten Sjauns
1431/190312
Gregory De Kegel - Astridlaan 128 - 9400 Ninove
GSM: 0485/70 88 67 - E-mail: gregory_dekegel@hotmail.com
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Te koop
Prachtige, uniek, handgemaakte kostuums in een origineel Culinair
Thema !
•39 stuks in totaal, waarvan:
•13 mannenkostuums (obers)
•15 vrouwenkostuums (diensters)
•5 jongenskostuums
•5 meisjeskostuums
•Handgemaakt dus uniek!
•Mannenkostuums: broek (2-lagen), bloes,“champagne-hoed”,
rugstrik
•Dameskostuums: nylons, shortje, rok, bloes, prachtige bloemenhoeden!, rugstrik
•Hoeden gemaakt uit mousse/piepschuim, de heren champagneemmervorm met glaasjes en pluimen in. Dameshoeden zitten VOL
met bloemen!
•Alle acc. Incl als ook 1 kostuumsbloes + bijhorend petje voor
wagenchauffer!
•Overgebleven stoffen GRATIS mee te nemen voor eventuele
retouches.
Eye-catchers tijdens optochten, op stevig onderstel (in 2 delen).
=> zie foto’s.
KOSTUUMS WORDEN IN 1 GEHEEL VERKOCHT! Vraagprijs: € 1.590
Mailen voor meer foto’s/info!!! Website/Facebook voor meer foto’s.

in de kijker

Te koop
Kledij van onder tot boven prachtig afgewerkt met pallettjes, verwerkt in elke laag van het kleed, met bijpassend hoedje voorzien
van pluimen.
De kledij werd slechts 5 keer gedragen en is dus nog in hele goede
staat.
Bovendien werd hiermee de 1ste plaats behaald dit is gegarandeerd iets waar je veel succes mee zal hebben De sambaballen
krijg je erbij.
ZEER GUNSTIGE PRIJS - MOET DRINGEND WEG !! Doe een bod en
wie weet is alles van u!
Voor meer foto’s en info. bel of mail gerust

Contactadres : De Gilles van Lokeren - Lokeren
1338/290412
Van Bastelaere Wesley - Hillarestraat 269 - 9160 Lokeren
GSM: 0473/78 97 69 - E-mail: wesken_8@hotmail.com

Te koop
Prachtige pruiken. Ze zijn gemaakt uit foam en zijn als nieuw. Dus
als je een mooie luchtige pruik wil, contacteer ons dan.

Contactadres : Grimbiaca - Opgrimbie
1333/040612
Vanhex Frank - Graafgracht 18b - 3690 Zutendaal
GSM: 0477/39 11 49 - E-mail: frank.vanhex@skynet.be

Te koop
Twee grote sjampetters, mijnwerkers mannen - 1,50 m.
Een berenkop, wanddecoratie.
Twee grote koppen om bv Lange Wapper van te maken - 1,80 tot
2,00 m.
Alle koppen zijn gemaakt uit isomo.
Ook vier wielen te koop in hout en isomo. Zij waren van een trein
en kan je laten ronddraaien. Een vrouwelijke pop kan gemakkelijk
verwerkt worden is gemaakt uit isomo.
Blokken om te gebreuken als isomo: 1,50 m hoog en 1,20 m
breed.
Ook nog een vooraad onderdelen, zoals kodak, grote ronde schijven
versterkt met ijzer enz.
De twee wielassen zij afkomstig van een zware boerenwagen.
Een as is van een abl remork geweest. Zij kan gemakkelijk tot 5
ton dragen.
Bij de andere zijn er nog bladveren en banden (zo goed als nieuw)
bij. Grootte ongeveer 90 cm.
Ideaal voor grote carnavalswagens.
De wielassen ze zijn eveneens afzonderlijk te koop.
Prijs overeen te komen. Weg is weg. Te bezichtigen te Blankenberge

Contactadres : De Pekkers
Depauw Bart - Limburg Stirumstraat 37 - 8370 Blankenberge
GSM: 0485/46 12 16
1493/270612

Wil je een toffe praalwagen hebben vol ambiance, ... kom dan maar eens
een kijkje nemen op onze webiste
www.nabukodonosor.be
Contactadres : Smet Kurt Akkerstraat 41
GSM: 0476/30 28 73 - 0475/91 41 88
E-mailadres: qrt.3@telenet.be

9140 Temse
1091/101012

Te koop
Kledij van seizoen 2011(Tirol) en seizoen 2012 (Elfen en trollen).

Contactadres : De Sharky’s
Eddie Vermeulen - Kapelstraat 69 - 9140 Steendorp
Email: eddy.vermeulen@telenet.be
GSM: 0475/56 29 77 - Tel.: 03/744 13 04
1515/020412
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Te koop
Pinguins
Mooie, kleurrijke pinguins te koop. Deze zijn gemaakt uit polyester
en hebben onderaan een buis zodanig dat deze gemakkelijk ergens
op geplaatst kunnen worden. Hoogte: 1,50 m - Breedte: 0,80 m Omvang: 0,90 m.
Wij hebben 4 stuks beschikbaar en de prijs per stuk is 25,00 euro.

Contactadres : De Snot-e-Bellen - Vilvoorde
0821/230912
Loos Francis - Perksestraat 32 - 1800 Vilvoorde
GSM: 0496/83 19 95 - E-mail: snot-e-bellen@hotmail.com

Te koop
Chaar Carnaval Halle 2012. Lengte: 5,00 m - Breedte: 3,00 m.
(inclusief de wagen waarop de chaar gebouwd is).
Prijs overeen te komen.

Te koop
7 hoeden - olifantenkop, volledig versierd met pailletten en kralen
Indien interesse, ook mogelijk de bijhorende kostuums aan te
kopen. Ook 7 bijbehorende vrouwenkostuums + kronen zijn mogelijk. Prijs OTK

Contactadres : Kerjuizenuize - Halle
Frank Muylle - Rue de Rebecq 36 - 1480 Saintes
1569/201112
GSM: 0479/99 68 60 - E-mail: muylle-jacons@skynet.be

Te koop
Drie isimopoppen (bovenlichamen met kop).
Prijs overeen te komen.

Contactadres : De Dollekes - Halle
0454/220412
Vandenbohede Geert - Rodenemweg 51 - 15 Halle
GSM: 0474/99 45 44 - E-mail: geert.dedollekes@hotmail.com

Te koop
11 dames en 6 heren kostuums thema vlinders en krekels.
Een seizoen gebruikt en in goede staat. De vleugels zijn bezet met
glanspajetten en veren.
Alles moet weg wegens plaatsgebrek.

0564/070512
Contactadres : Feest- en Sportcomité Kwenenbos - Merelbeke
De Raeve Gerrit - Wielewaalstraat, 3 - 9820 Merelbeke
GSM: 0476/65 94 87 - kristofderaeve@hotmail.com

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

1055/211009

Contactadres : De Kanunnikskes - Borgloon
1100/210412
Vankriekelsvenne Bart - Boomstraat 88 - 3840 Borgloon
GSM: 0477/41 51 93 - E-mail: kanunnikskes@telenet.be

Contactadres :
CV De Weerelt - Wellen
Billen Mario
Kukkelbergstraat, 50
3830 Wellen
GSM: 0497/31 00 87
mario.billen@telenet.be
www.cvdeweerelt.be
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Te Koop

Te koop
Carnavalskledij in zeer goede staat. 11 x Vrouwenkledij, 7 x mannenkledij en 1 x Kinderkledij, prijs o.t.k.

Paardenkoets

Kop Mickey Mouse en Minnie: €100/st.
koppen aangekocht is USA.

in de kijker

Frame 15 (jaar jubileum).

Contactadres : Orde van de Teungerse Zwoan
1588/130612
Meers Patrick - Bodemweg 3 - 3700 Tongeren
GSM: 0472/59 48 02 - E-mail: patrick.meers@skynet.be
Koppen - 25 euro per stuk.
Te koop
Twee boxen (220 watt) + mengpaneel
U2. Vraagprijs 75,00 euro.
Overbouw oven. Vraagprijs 60,00 euro

Contactadres : Schief Rechtendeur
Sarah Van den Broeck - ‘t Hoog 18 - 9220 Kastel (Hamme)
E-mail: cv.schiefrechtendeur@gmail.com
0993/260912

Te koop
Aanhangwagen
Lengte: 5,00 m - Breedte: 2,30 m - Kader 10 cm x 5 cm.
4 mm dikte draaikrans. Geveerde aanhangwagenassen 1,65 m
breed. Wielen luchtbanden 18,5 x 8,5 - 8
Dit onderstel is in zeer goede staat en werd slechts twee keer
overbouwd.
Geschikt voor opbouw met plaatsing van aantal personen op de
praalwagen.

Contactadres : Dweis - Dendermonde
Scholliers Peter - 9200 Dendermonde
E-mail: peter@dweis.be

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.

1225/301212

Te koop
Prachtige kostuums te koop in prima staat.
Gegarandeerd succes!
Voor meer foto’s zie website
www.jongekampsenarren.be

Contactadres : Jonge Kampse Narren

Contactadres : De Kazoebereers - Zottegem
Hulstaert Guhnter Langestraat 4
9620 Zottegem
GSM: 0467/50 07 05
0636/110212

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

1167/220112

Tom Martens - Lt. Cormeaulaan 5 - 3970 Leopoldsburg
GSM: 0477/54 12 53 - E-mail: tom@jongekampsenarren.be

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
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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
1147/040212
GSM: 0477/46 33 87
Te koop
Carnavalswagen met als thema “De Eskimo’s”.

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

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 Maasköpkes
Sammy Paradis - Oude Ophoverbaan 15 - 3680 Maaseik
E-mail: sammyparadis@hotmail.com
1606/220212
Te koop
Dertigtal prachtige kostuums, thema Oosterse Heer en Dame”.
Er behoren ook afzonderlijke tasjes bij.
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
1059/020511
E-mail: servaas.moonen@skynet.be

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

9600 Ronse
1172/130112

Te koop
Te koop
1 zelfrijdende wagen - 3 krokodillen met 3 staanplaatsen en 7
piramides 1,8 x 1,8 m
Grote wagen met piramide + beelden + offertafel ( chassis
dient gehuurd te worden of onderdelen verwijderd.
+/- 20 tal kostuums met ingebouwde verlichting 18 grote
hoeden met pauwenpluimen en verlichting ( 1,8 m breedte)

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.
Alles in uitstekende staat: maar 1 carnavalsweekend gedragen
tijdens Carnaval Halle (België). Gebruikte materialen: Piepschuim
+ afwerking in dikke pluchen stof.
Verder heel makkelijk draagbaar via helm die volledig ingewerkt
zit + extra riempje voor rond de kin. Bel of mail gerust voor meer
info

1394/150113
Contactadres : De Spetsers - Zottegem
Persoons Jo - Ten Bosse 64 - 9620 Zottegem
GSM: 0472/42 08 02 - E-mail: jo.persoons@telenet.be

Contactadres : De Hallemettekes - Halle
Leunens Erent - Geynstbos51 1501 Buizingen
GSM: 0479/84 97 00
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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
0230/181011
Email: riddersvankleinspanje@gmail.com
Te Koop
Prachtige prinsenwagen. Er is plaats voor ongeveer 20 personen .
Met hoogte van ongeveer 4 meter met verschillende delen bij op
te bouwen tot een hoogte van ongeveer 6 meter.
Te koop zowel met als zonder kledij. p.o.t.k.

Contactadres : De Stromannen - Koninksem
Donnay Ronny - Astridlaan, 86 - 3700 Tongeren
0833/140111
GSM: 0478/76 21 88 - E-mail: ronny.donnay@hotmail.com
Te koop
Contactadres :
0086/280812
Ridders van het Everzwijn - Lummen
Genenbosstraat,78 - 3560 Lummen
GSM: 0495/64 73 26 - E-mail: info@promotiekleding.be
Te huur - Te koop
Twee dezelfde narren-kostuums met echte narrenschoenen in zeer goede staat.

Prachtige carnavalswagen.
Thema “Feesttafel”.

Carnavalswagen. Thema “Kasteel”. Meer info, neem gerust contact op.

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
E-mail: michel@debiersussen.be

0507/310113
Contactadres : De Slamridders - Heusden
Schots Jurgen - Heidestraat 75 - 3550 Heusden-Zolder
GSM: 0484/49 12 63 - E-mail: jurgenschots@hotmail.com

Ingevolge plaatsgebrek hebben we jammer
genoeg heel wat foto’s kleiner moeten maken.
Op onze website kunt u alle foto’s in een groter
formaat consulteren.

0771/191110

Te Koop
Prijs o.v.k met of zonder verlichting.
Meer info op: http://dekazoebereers.webs.com/te-koop-te-huur
Onderstel 1: 5 olifanten + karretjes ( lengte: 6,5m , breedte: 2,80
m-3m , hoogte 3,80m ). Onderstel 2: 5 olifanten + karretjes + kerk
(lengte: 6,5m , breedte: 2,8m-3m , hoogte 3,80m) wagentje met
2 draaiende olifanten overbouw tractor: 4 olifanten

Contactadres :
De Kazoebereers - Zottegem
0636/200113
Hulstaert Gunther - Langestraat 4 - 9620 Zottegem
GSM: 0476/50 07 05 - E-mail: gunther.hulstaert1@telenet.be

Te Koop
Kledij (drie thema’s) - Disco - Vickings - Alladin

Contactadres :
1388/121212
De Stroopmennekes
Rochus Eddy - Rullecovenstraat 119 - 3840 Borgloon
GSM: 0473/36 36 43 - E-mail: cvdestroopmennekes@telenet.be
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advertenties “te huur” en “te koop”
Te Koop
Praalwagen me diverse poppen en kledij voor 20 personen te koop.
Eenmaal gebruikt in de Ninofse carnavalstoet 2012 door NKV VES.
Prijs overeen te komen.

Contactadres :
‘t Klein Kaffee - Ninove
1285/121212
Souffriau Stef - Stationsstraat 69 - 9400 Ninove
GSM: 0473/36 59 49 - E-mail: stef.souffriau@hotmail.com

Te koop
Kostuums in verschillende thema’s. I.v.m. de maten en de prijzen
kan er contact opgenomen met de verantwoordelijke persoon.

Disco.

Te Koop
Prachtig kasteel met kledij waarvan 14 dames- en 13 herenkostuums in de stijl van markiezen en jonkvrouwen.
Prijs : 5.250 euro voor het kasteel inclusief kledij.

Contactadres :
De Zwiebertjes - Overpelt
Mark Bas - Houtmolenstraat 78 - 3900 Overpelt
E-mail: info@dezwiebertjes.be

0579/231012

Te koop
Een carnavalswagen in uitstekende staat. Hij bestaat uit twee verdiepingen en is voorzien van verlichting voor lichtstoeten.
De wagen heeft de volgende afmetingen
L: 12, m - B:3.20 m - H: 4.20 m
De wagen is te koop met of zonder kostuums (30 tal).
De kostuums zijn ook alleen te koop.
De wagen kan alleen geduwd worden.
Meer foto’s zijn via mail te bekomen.

Sneeuwwitje, prinsen en
de dwergen.

Peterpan en de elfen.

Kostuums - “Brandweer”.
- 12 kostuums mannen
- 12 kostuums vrouwen
- 6 kostuums kinderen

1202/080412
Contactadres : De Lindemannen
Annick Streel - Heiligestraat 46 - 3770 Riemst
GSM: 0474/26 52 48 - Email: annickstreel@hotmail.com
Te Koop
Tweedelige wagen met een lengte van 24,00 m, een breedte van
3.40m en een hoogte van 3,20 m. Ook 37 bijpassende kostuums

Fotomateriaal aangaande voormelde zaken kan je terugvinden
op de website http://www.defeestbeeste.be/site/?page_id=370
Contactadres : De Feestbeeste - Hoepertingen
1301/241012
Hauben Steve - Brikhof, 99 - 3840 Borgloon
GSM: 0497/25 81 85 - Email: steve@defeestbeeste.be

Te koop
Twee Chinese loopwagens met bijpassende
kledij.
Ideaal om in een optocht
te lopenof voor de show.
Prijs overeen te komen,
beide of per stuk.
Contactadres :
The Snoopy’s
Porrez Davy - Leeuwerikstraat 15 - 9860 Oosterzele
E-mail: stef.souffriau@hotmail.com
1626/010213

0669/170611
Contactadres : Karnavalvrienden Wezemaal
Wouters Gerrit - Aarschotsesteenweg 196 b 1 - 3111 Wezemaal
GSM: 0495/18 10 70 - E-mail: gerritwouters@telenet.be
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necrologie

Ingetogen willen wij even terugdenken aan diegenen die ons jammer genoeg kort geleden zijn ontvallen.

Mevrouw
Els Kerremans
Lid van De Leutige Fuivers - Temse
Geboren te Bornem op 21 oktober 1977
Overleden te Reet op 16 december 2012

De Federatie betuigt haar innig medeleven aan de getroffen families, vrienden en kennissen.
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fenevenementen 2014

FEN-Artiestenavond
Zaterdag 28 september 2013
Smeermaas (Lanaken)

Try-Out BOL
Zondag 1 december 2013
Zonhoven

FEN-Banket
Zondag 8 december 2013
(plaats nog te bepalen)

Feest der Goedgemutsten
Zaterdag 4 januari 2014
Tongeren

