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Drukbezocht Feest der Goedgemutsten te Borgloon
stond borg voor een carnavaleske start van 2014

Apollonaise Lanaken
stopt met verkiezing
“Sjuuntste Aaijt Wief”
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Carnaval Sintruin

fenvlaanderen in dienst van carnaval

editoriaal
reglementeringen. Persoonlijk ben ik onze
gemeente- en stadsbesturen hier erg
dankbaar voor en ik reken erop dat zij op
deze ingeslagen weg zullen verder gaan.
Carnaval kreeg op vele plaatsen in ons land
decennia lang weinig of geen aandacht van
de overheid. Sedert enkele jaren is op dat
vlak een duidelijke kentering aan de gang,
hetgeen we bijzonder toejuichen.

toeval overgelaten, zonder dan nog uit het
oog te verliezen dat zij amper anderhalve
dag hadden om een compleet lege veilinghal van 4000 m2 om te bouwen tot een
feestpaleis. Maanden, weken en dagen van
voorbereiding zijn eraan voorafgegaan om
zowel de opbouw als de opruiming vlekkeloos te laten verlopen. Chapeau mannen en
vrouwen, jullie hebben er hard voor gewerkt
en verdienen dus meer dan een gewone
pluim! Namens alle aanwezigen wil ik jullie
nogmaals oprecht bedanken.

Ondertussen kan ook onze federatie terugblikken op twee geslaagde evenementen.
Op 7 december waren we te gast in SintTruiden voor ons jaarlijks feestbanket. Een
gezellige zondagnamiddag waar we een
170-tal gasten mochten verwelkomen voor
een lekker etentje en de nodige ontspanning.

Geachte lezers,
Beste carnavalsvrienden,
Carnaval 2014 groeit langzaam maar
zeker naar de grote apotheose toe.
Binnen goed twee weken zullen de
poorten van vele loodsen weer openzwaaien en zullen onze groeperingen
met hun nieuwste creaties naar buiten
komen.
Dagen en nachten van stress en noeste
arbeid, ondergedompeld in een geur
van verf en polyester, zijn eraan voorafgegaan.
Anderen hebben dan weer een wagen
gehuurd of gekocht en gingen naarstig
op zoek naar de passende outfit.
Het is prettig om tijdens onze uitstappen
te aanhoren met welke ijver en motivatie
vele groeperingen zich voorbereiden op
de komende carnavalsoptochten, ondanks het feit dat de economische crisis
zich de laatste tijd laat voelen.
De talloze evenementen die de afgelopen maanden in alle hoeken van
Vlaanderen georganiseerd werden, hebben naar wij meerdere malen mochten
vernemen, op financieel vlak vaak niet
dezelfde resultaten gehaald als de voorbije jaren. Wij kunnen de verenigingen
dan ook slechts aanraden voorzichtig om
te springen met hun budgetteringen. Een
financiële kater kan namelijk nefast zijn
in het voortbestaan van een groepering.
Als ik, voor wat de carnavalsbals en
-zittingen betreft, even terugblik op de
voorbije twee maanden, dan verheugt
het mij vast te stellen dat hoe langer hoe
meer steden en gemeenten hun steun
en sympathie betuigen aan het carnavalsgebeuren. Of m.a.w. een positieve
noot op een moment dat verenigingen
hoe langer hoe meer geconfronteerd
worden met de meest uiteenlopende

Ik zou in mijn taak als voorzitter tekortschieten, mocht ik niet even blijven stilstaan
bij de financiële kant van een dergelijk
groots evenement.
Het is een traditie dat op het Feest der
G o e d g e m u t s t e n g e e n i n ko m g e l d e n
gevraagd worden, hetgeen betekent dat
de inrichtende vereniging haar inkomsten
uitsluitend kan putten uit de verkoop van
drank en eten. Als je daarenboven weet dat
de inrichting van een dergelijk feest gepaard
gaat met bijzonder hoge kosten, dan komt
het bijzonder hard aan wanneer je daags
na het feest, bij het opruimen van de hal,
geconfronteerd wordt met leeggoed dat
niet behoorde tot de dranken die verkocht
werden tijdens het feest. Of m.a.w., sommige bezoekers brachten hun eigen drank
en zelfs eten mee. Een fenomeen dat zich
niet alleen ter gelegenheid van het feest te
Borgloon heeft voorgedaan, maar blijkbaar
ook reeds vastgesteld werd op evenementen
ingericht door onze verenigingen. Sorry,
beste mensen, dat is erover. Dat kan niet!

Enkele weken later vond te Borgloon het
42ste Feest der Goedgemutsten plaats. Een
ledenfeest om “u” tegen te zeggen dankzij
de onvermoeibare en inspiratierijke inzet
van de Ridders van de Katteköp van Haren.
Tegen de klok van 19 uur begon de veilinghal onafgebroken vol te lopen. Om en bij
de 4000 goedgemutsten vulden de enorme
ruimte en mochten genieten van een sublieme carnavalsfeer.
Liefst 410 verdienstelijke carnavalisten
werden uitgeroepen tot laureaat van de
Zilveren nar of de Euronar. De lijst van deze
laureaten kan je terugvinden in dit ledenblad. Van mijn kant wens ik deze personen
in ieder geval een dikke proficiat en hopelijk
zullen zij zich dankzij deze vereremerking
nog jaren blijven inzetten voor het carnaval.
Dat het 42ste Feest der Goedgemutsten
een topper werd, hebben wij uiteraard in
de eerste plaats te danken aan de talrijke
opkomst van onze leden. Onze vele oproepen
om ons “ledenfeest” in ere te houden, waren
dus geen maat voor niets, waarvoor mijn
oprechte dank.

Als je naar een feest van een vereniging
gaat, dan doe je dat in de eerst plaats om
deze vereniging te steunen en anders blijft
je daar beter weg. Van dit soort fenomenen
moeten we zo snel mogelijk verlost worden,
zoniet zijn we echt verkeerd bezig.
Tot zover mijn tweemaandelijks inleidend
praatje en om af te ronden wens ik iedereen
nog een “zalige” carnaval.

In de tweede plaats mogen wij terugblikken
op een bijzonder geslaagde editie dankzij
de inzet en de creativiteit van de Ridders
van de Katteköp. Zij hebben er alles aan
gedaan om er een spetterend en sfeervol
feest van te maken. De place to be voor alle
“goedgemutsten”. Niets hebben zij aan het

Met carnavaleske groeten,
Jean-Jos Lecoque
Voorzitter F.E.N.-Vlaanderen
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Sint-Truiden
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column

Als het klokje elders beter tikt dan thuis!
Wat zal 2014 ons allemaal brengen? ’t Is misschien goed dat wij het nu nog niet weten, anders zouden de mensen op
voorhand staan te beven op hun achterste poten. Waar we zeker van zijn is dat vele mensen op aarde zullen leven in
ellende, miserie zullen kennen, geconfronteerd zullen worden met vreemde ziekten uit andere landen, misschien wel
het bezoek zullen krijgen van georganiseerde dievenbendes die nu van Europa een vrijgeleide verkregen hebben om op
speurtocht te trekken door de aanpalende rijkere landen, in casu het land van belofte “Belgiekske”.

Louis Ackou - columnist

andere openbare toilet op het parcours van
de stoet om tenslotte tot de constatatie te
komen dat zij nu nog een lelijker aangezicht
hebben dan in 2013.

Met het carnaval in het verschiet zullen
bovendien velen af te rekenen krijgen met
een slechte adem door overmatig drankgebruik of met spierverrekkingen door teveel
te heffen met de voorarmen aan de toog.

Het jaar 2014 is nog maar begonnen en wij
zijn reeds half februari. Tijdens de eerste
maand van het jaar is er reeds veel gebeurd,
maar helaas, Nelson Mandela is nog niet
verrezen. Misschien heeft zijn begrafenisceremonie net iets te lang geduurd! Wie
weet?
Het weer heeft ook een slag van de molen
gekregen. In Brazilië daalt het kwik onder
nul met sneeuwvlagen en een windsterkte
van 10 Beaufort.
In West-Vlaanderen vragen de “Groene
Jongens” zich af of ze hun akkers nog
mogen bemesten met van die echte pure
agrostront, rechtstreeks uit de meer dan
honderdjarige beerput, zonder een fenomenale GAS-boete gedropt te krijgen in hun
verroeste brievenbus.

Of ze krijgen na drie dagen en nachten van
luidkeels zingen en waggelen als een eend
op polonaisemuziek, af te rekenen met
aanvallen van dementie en ze denken dat
het klokje elders beter tikt dan thuis. En
dan daags nadien maar nadenken vanwaar
die bruine streep in hun onderbroek komt.
Mogelijk door gebrek aan WC-papier of door
te kakken in het struikgewas met daar bovenop ook nog eens de onverklaarbare jeuk
aan de anus. Tietenverzakkingen door het
verliezen van hun Madonna-BH in het een of

Laten wij hopen dat in 2014 alle slachtoffers
van een hartaanval deze schadeloos overleven en dat niemand hoofd- of zenuwpijnen
krijgt die de ogen zodanig doen tranen tot
je niet meer in staat bent je belastingbrief
te lezen. Of dat je op een zekere dag het
niet meer kan uithouden van de pijn als
gevolg van een verstopte dikke darm door
het overdreven eten van vlees van een
dolgedraaide koe, ingevoerde suikerbonen
uit Afrika die werden geteeld door negertjes
met het HIV-virus, of glazende patatten uit
een ondergelopen veld naast de E17 in Beer-

De verenigingen die sedert vorig carnavalseizoen verzekeringen bij onze federatie
aanvragen, zullen vastgesteld hebben dat
de administratieve verwerking een stuk
vlotter verloopt dan in het verleden.

haar kant voor dat zo snel mogelijk een
verzekeringsattest (met stortingsformulier)
verstuurd wordt naar het e-mailadres van
de aanvrager, met het verzoek de premie
te vereffenen binnen de 15 kalenderdagen.

Via onze website kan een keuze gemaakt
worden uit de verzekeringen die elke
vereniging nodig acht. Meteen na het verzenden van de aanvraag, krijgt de persoon
die de aanvraag deed automatisch een emailbericht toegestuurd met een overzicht
van de aangevraagde verzekeringsdekking.

In ‘t geval van een verzekering voor een
carnavalsvoertuig, wordt eveneens meteen
via de post het groene verzekeringsbewijs
verzonden.

velde ! Jawadde, wat een levend menswezen
allemaal kan overkomen.
In die gevallen dan maar rap de 100 opbellen, maar die valt verdorie bij momenten
in panne tijdens de reis, met alle gevolgen
van dien. Nog goed dat de begrafenisondernemer het stoffelijk overschot aflegde
voordat de lijkstijfheid intrad en dit met het
mooiste carnavalskostuum, gehuurd in een
feestwinkel uitgebaat door een achterneef
van Johnny White uit Scherpenheuvel,
waarna een Mercedes coupé met een achtcilindermotor het lijk naar het crematorium
voerde om dan uitgestrooid te worden in
het vijvertje van zijn stadstuintje. Ja, ja,
ge maakt nogal wat mee in deze tijden van
recessie en slecht economisch beleid.
Maar niet treuren a.u.b.! Door de vooruitgang van de geneeskunde is de gemiddelde
leeftijd met 20 jaar verlengd. In Europa
kennen wij geen oorlog meer en we mogen
niet vergeten dat wij het nu beter hebben
dan vroeger.
Toch blijven wij ontevreden over vele dingen
en dat blijft ons de kracht geven om het
beter te doen. Maar vergeten wij niet dat
in de meeste andere landen van de planeet
het nog erger is dan bij ons.
Met deze laatste serieuze toets wens ik jullie
“FEN-vrienden” gezonde, leutige, spetterende, zotte en zonnige dagen gedurende
de aankomende carnavalsfeesten 2014 in
gans het Vlaamse land.
Louis Ackou

Verzekeringspremies.
Tijdig betalen is de boodschap !

FEN-Vlaanderen zorgt er vervolgens van

Wat de vereffening van de verzekeringspremies betreft, moeten we toegeven dat
sedert de invoering van het nieuwe systeem van verzekeringsaanvragen, de beGazet van de Carnavalist - Nr 173

talingen een stuk vlotter verlopen.
Niettemin zijn er toch nog enkele verenigingen die de betalingstermijn niet respecteren. Akkoord, een vergetelheid kan
iedereen overkomen, maar wanneer zulks
bij herhaling gebeurt, dan sturen we deze
verenigingen eerst enkele verwittigingen
en als dat geen zoden aan de dijk brengt,
dan worden alle verzekeringsaanvragen
van deze verenigingen zonder pardon geweigerd. En opgepast! Ondertussen zijn
er al verenigingen die geen verzekeringen
meer kunnen verkrijgen bij onze federatie.
6
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Laureaten van de Zilveren Nar van Europa 2014
Op het Feest der Goedgemutsten te Borgloon op 4 januari 2014 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 eraan, 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
PUT Filip
RAEYMAEKERS Stijn
0110 DE HEIKNUITERS - GEEL
DERMUL Chantal
VAN DER AUWERA Eric
0123 DE VERBRANDE PUTTENAARS - PUTTE
MOSSELMANS Caroline
0784 DE PLAKIJZERS - KAPELLEN
VAN LANGENDONCK Brigitte
WILLEKENS Britt
0977 DE BALLESTAMPERS - POEDERLEE
INDEHERBERG Nancy
1044 DE DRAA OEERE - OLEN
BRIHOUMA Verena
GEUDENS Magdalena
HOLEMANS Sandra
OLYSLAEGERS Josephina

Limburg
0004 ORDE VAN DE SPASBINKEN - GENK
MULLER Nils
PUT Rob
0010 RIDDERS VAN DE KATTEKÖP - HAREN
GROSEMANS Benny
LEBEAU Rony
THIJS Eddy
THIJS Sander
VANSPAUWEN Eddy
0086 RIDDERS VAN HET EVERZWIJN - LUMMEN
COX Aaron
MACHIELS Peter
0131 DE HEIKIESETERS - MEEUWEN
CLERIX Ben
EVENS Dave
HAEX Bert
VANDAEL Kris
VANDAEL Robert
WINTERS Sem
0140 DE BIGARO’S - SINT-TRUIDEN
MANSHOVEN Davy
VANDENBERK Kim
0195 DE HAMBURGERS - OOSTHAM
TOELEN Guido
VAN BROEKHOVEN Wim
0198 DE GELLIKER GALLIAREN - GELLIK
OOSTERBOSCH Herman
VAN TILBORG Johnny
VANDEBEEK Maarten
0255 RIDDERS VAN HECO - TONGEREN
BRIERS Roger
PELLARS Albert
SMULLENBERGHS Johnny

VRIAMONT Jean-Mark
0257 DE KNAPZEK - VAL-MEER
BOX Benny
DEGREVE Jorinde
DOLHAIN Maria
HERMANS Marie-Jeanne
SOMERS Sara
STASSEN Patricia
STEEGEN Caroline
0259 DE KEUJ - HERDEREN
CLAESEN Bryan
0323 DE PINTEVEGERS - BERINGEN
VANSTRAELEN Marc
0389 DE SPRINGERS - DIEST
ACKX Franciscus
CRISPEYN Jozef
VANDERMAESEN Kobe
0409 DE ERTESJIETERS KESING - KESSENICH
HAELDERMANS Geert
JAEKEN Marc
KESSELS Saskia
WILMS Pieter
0496 RAOD VAN LAON TOT AOKE - LANAKEN
BARTHELS Roger
DE VLEESCHAUWER David

LENAERTS Jaco
LOOMANS Johan
MEERTENS Guido
NICKMANS Bart
NICKMANS Martijn
THIJS Eddy
0506 DE GAAPLEPELS BIESEL - MOLENBEERSEL
HAWINKEL Juliea
HUYSKENS Carine
STAKENBORG Nicole
VANOPPEN Dirk
0507 DE SLAMRIDDERS - HEUSDEN-ZOLDER
BUSSELEN Jonas
CLAES Nick
CUTILLAS Elias
0633 DE ZAVELZEKSKES - MAASMECHELEN
COENEN Andre
GIJSEN Huub
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LEWANDOWSKI Tadek
LOTTO Sabrina
RAMAEKERS Tony
THONÉ Wim
0651 MIDDENCOMMITEIT CARNAVAL - LOMMEL
ANTONISSEN Gerdi
DAEMS Elly
RUYMAEKERS Kevin
0714 DE BLAUWE DUIKERS - LOMMEL
BROUWER Gerrit
BROUWER Riet
KONINGS Angela
LEIJTEN Theo
MAAS Eddy
RENIERS Nicole
TIMMERMANS Ad
VAN NIEUWENHOVEN Wilma
0715 EISDEN’S PAUWEN - EISDEN
COOX Coen
LEGROTTAGLIE Felice
PERCIANTE Guido
SPEE Arne
VANCRAYBEX Cristian
0776 DE RARE VOGELS - NEERPELT
MORREN Yvan
POELMANS Gunther
VANLANGENDONCK Rudi
0833 DE STROMANNEN - KONINKSEM
JACOBS Frieda
VLIERS Henri
0871 DE WOTTELZEKSKES - VELDWEZELT
CAENEN Robby
NIJSSEN Elza
ROSIER Lars
SCHEEPERS Dirk
SWINNEN Ronny (Ronald)
0872 ALBANUS III - DE SJOEMELEIRE - VLIJTINGEN
DEGELING Koen
GEELEN Lawrence
PAGNAER Hanne
0901 DE KEZELZEKSKES - ROTEM
BANCKEN Rita
JONCK Marie-Rose
NELISSEN Claudia
NOTERMANS Katrien
SCHUERMANS Mark
SEVERIJNS Tine
VANDERHEYDEN Josiane
VERLINDEN Monique
0904 DE POEDERLADERS - KAULILLE
SERROYEN Gunter
0906 DE GEZELLEN VAN TAXANDRIA - NEERPELT
CREEMERS Diane
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PEETERS Paulette
SLEURS Geert
THEUNIS Erwin
0911 ‘T KLIEKSKE - BUDINGEN
BELLIS Gino
DANIELS Davy
DEBOES Babette
DEBOES Hannes
LIBIN Bart
SWINNEN Wendy
VANHELLEMONT Josephine
VANHELLEMONT Peter
0946 DE PRATCHERS - EISDEN
ALBRECHTS Henry
VAN DYCK Tom
1055 DE WEERELT - WELLEN
BALDEWYNS Tessa
JARDIN Febe
PANIS Gigi
VERDONCK Davy
1100 DE KANUNNIKSKES - BORGLOON
DEBAY Dimitri
STASSEN Stijn
VANRUSSELT Kirsten
1167 JONGE KAMPSE NARREN - LEOPOLDSBURG
ROGGHE Daisy
VANCASTEREN Tommy
1175 DE HOARENSE JEUGD - WIDOOIE
PROESMANS John
ROELANDS Maxime
SAMPERMANS Heidi
1197 ORDE VAN HEMEL EN AARDE - LINTER
BORREMANS Magalie
VANDORMAEL Christof
1198 ORDE VAN NOARKERKE - NIEUWERKERKEN
HOCHÉ David
STRAUVEN David
1202 DE LINDEMANNEN - RUTTEN
GROSEMANS Didier
VLIEGEN Frank
1238 DE HEIMEJERS - OPOETEREN
JACOBS Bart
1305 NEET SJOËN MER HEL - ELEN
CRAEGHS Igor
GIJSBERS Frans
JAEKEN Ludo
LAMBERIGTS Mark
RUTTEN Pierre
SEGERS Jaques
1315 THE FUNCLUB VZW - PAAL
CIERPIAL Evelien
DON Argo
GIJBELS Tamara
GIJBELS Tina
JANSSENS Wendy
MOESTERMANS Anne-Marie
1316 DE SCHUIMSOPPERS - HEPPEN
DEWINGAARDEN Jelle
SCHMID Christel
1330 DE MOELEMENNEKES - NEEROETEREN
MICHLER Devid
VROLIX Davy
1344 DE KAMPSE VEDETTEN - LEOPOLDSBURG
DAEMS Guy

GROVEN Kris
1373 FOREVER YOUNG - GROTE-BROGEL
BERGMANS Erwin
BONHOMME Matthias
1383 DE PLATEAUKES - ZUTENDAAL
GREGOOR Amber
NIJSSEN Geert
NIJSSEN Jens
NIJSSEN Koen
WEYEN Sandra
WIJKMAN Diana
1388 DE STROOPMENNEKES - BORGLOON
HEEREN Elke
HEEREN Richard
LUYCKX Joeri
SCHEPERS Jozepha
1417 DE STROATLUIPERS -TONGEREN
MARX Sam
MOMBERS Robby
1427 NIE KAPOT TE KRAGE - TONGEREN
BIELEN Sonia
BRUGMANS Yves
DANIELS Sabine
SOMERS Pierrot
1439 DE FEESTKNALLERS - HEUSDEN-ZOLDER
CLAES Anja
MAES Ronny
PAUWELS Steven
SCHROOTEN Agnes
1446 THE BLACK PANTERS - HEUSDEN-ZOLDER
OOMS Kristel
OOMS Vickie
THEUNIS Steven
VANDERMEULEN Valentin
1468 DE ZEIVER LEPKES - NEEROETEREN
GIELEN Kevin
LAMBRECHTS Nicky
1474 DE KÖNTJES - TONGEREN
CHASSEUR Georges
GHYSENS Guy
HAIVERLAIN Fina
HOUBRECHTS Josephine
SDAO Robby
STASSEN Johnny
SWERTS Martijn
WILS Ann
1505 DE BOLLEKES - OPGLABBEEK
HOUSEN Bert
JANSSEN Stef
KERKHOFS Luc
VLIEGEN Michel
1507 PLATZAKKERS - LEOPOLDSBURG
CLAES Lode
ROOSEN Ivan
1520 RAOD VAN WIS TOT MANJEL - STOKKEM
HABETS Gerard
YZERMANS Erwin
1526 DE FIREFLY’S - TONGEREN
SKIBOWSKI Kimberly
SMEERS Sanne
TOMBAL Miguel
1572 DEE VAN KOTSHOVEN - KORTESSEM
JEURISSEN Wesley
STASSEN Kathleen
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1584 DE LOOISE FEESTBEESTEN - TESSENDERLO
VAN MOL Franky
VANISTERDAEL Kris
1606 DE MAASKÖPKES - KINROOI
PARADIS Sammy
VERSTAPPEN Luc
1608 DE NERPELTER CREW - OVERPELT
PEETERS Bert
SMULDERS Michael
1634 MOEMBAKKES - TONGEREN
LOIX Pieter
1641 DE MONTEMANNEKES - MONTENAKEN
KEIJAERTS Kris
LAFORCE Isabella
1643 DE TROTWAARLEEPERS - BILZEN
SEGERS Bart
VANDAMME Peter
1656 DE MAASLAUPERS - MAASMECHELEN
PANNEMANS Davy
VOSSEN Gerry
1673 GEWELDIG - SINT-TRUIDEN
DELWICHE Peter
STRAUVEN Bruno

Oost-Vlaanderen
0028 DE SLEUREN - LEDE
VERMEIREN Willy
0051 WUITENSKOMITEE - HAMME
COPPIETERS Marc
VAN GOETHEM Jeroen
0102 ORDE VAN DE PALINGBOER - BAASRODE
BARTH Marc
HEYNDRICKX Davy
0125GEMEENTELIJKCARNAVALCOMITE-WETTEREN
HUYLEBROECK Nona
RAMAN Debby
0152 DE NACHTVLINDERS - HAASDONK
BAUWMANS Roger
ENGELS Nick
0513 ORDE DER DZJAKKERS - MERELBEKE
TROSSAERT Maarten
WARTEL Kim
0519 DIE HAMSE WUITENS - HAMME
TROUBLEYN Sandra
VAN HEMELRIJCK Christa
0564 FEEST- EN SPORTCOMITE KWENENBOS MERELBEKE
VAN DER MEERSCHAUT Filip
0635 GEMEENTELIJK CARNAVALCOMITE - TEMSE
BAECK Tom
NIJS Wouter
VERBRUGGEN Tom
0660 DAG EN NACHTVRIENDEN -BELSELE
ANNAERT Dorien
VERCAUTEREN Tom
0674 ORDE VAN DE JEINEN - BUGGENHOUT
ROELANDT Robby
0936 DE KLEINE WORTELTJES - NINOVE
VINCENT Christian
1012 KARNAVALCOMITE DENDERMONDE
DE JONGHE Luc
PAUWELS Patrick
1094 DE ROCKETS - TIELRODE
DUCHATEAU Geert
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VERCAMMEN Brenda
1132 DE SCHOIMLOËPERS - BAASRODE
VERHULST Tim
WELLEKENS Neil
1172 DE KADEITSCHIEST - RONSE
VANDENHOLE Sylvie
1176 CARNAVALRAAD ZOTTEGEM
TUYTSCHAEVER Jens
VAN PAMEL Wesley
1179 ORG. COMITE KARNAVAL LEDEBERG
CLOOSTERMANS Stephanie
VAN DAELE Wendy
1234 PRINSENKAMER LEDEBERG
HEILHECKER-WINKLER Monika
VAN VEERDEGHEM Annick
1346 DE KLEINE ZWAANTJES - BELSELE
DE PUYSSELEYR Vicky
VERTENTEN Patricia
1575 DE BOLLEKIES - RONSE
DE VOET Jean-Marie
VANHECKE Erika
1589 DE AALSTERSE GILLES - AALST
MEERT Marleen
TEMMERMAN Bruno
1632 DE BEUZAKKEN - WETTEREN
COOLENS Tonia
DE POORTER Christine
1635 CERCLE PROF.EPHREM DELMOTTE KRING
- RONSE
DEVOS Adelin
ONIJN André
1646 DE NINOOFSE NARRENGILDE VZW
OSTIJN Inge
VANSUYPEENE Giovanni

Vlaams-Brabant

NACKAERTS Stef
0062 RIDDERS VAN BRUNENGERUZ - TIENEN
DA SILVA BENTO Isabelle
DELIGNIE Alain
0268 HOFMAARSCHALKEN EN HOFDAMES - HALLE
DEPRÉ Sebastien
NATUS Jenny
0455 DE GEBEURE - HALLE
BERTHOT Kurt
0503 DE BOERKES - HALLE
ELPERS Karine
HEREMANS Cedric
0669 KARNAVALVRIENDEN WEZEMAAL
HENDRICKX Julie
MERTENS Erwin
VANDEPLAS Kenny
0720 ORDE VAN DE SENIOREN - HALLE
CHRIS Leroy
0798 STEDELIJKE PRINSENGARDE - HALLE
DE MARIE Bruno
ELSSHOEGHT Bart
1206 CARNAFOLK KRAAINEM
SWAELENS Jérôme
VANDERVONDELEN Christophe
1409 DE ZENNEDEUVELS - HALLE
VANDER EECKT Jimmy
1428 CC JATIENEN TIENEN
STROUVEN Kenneth
VANOPDENBOSCH Robby
1603 ORDE VAN DE BIERGIETERS - NIEUWRODE
VAN DER BORGHT Elsie
VERSTREPEN Ronny
1653 DEN DRONKEN HOEK - HERK-DE-STAD
PEETERS Paul
THOMAS Anna

0002 ORDE VAN DE PIETERMANNEN - LEUVEN
LAUWERS Melissa

West-Vlaanderen
0064 ORDE VAN DE EZEL - MIDDELKERKE
BAERT Monique
CLOET Ely
0301 ORDE VAN DE BEREN - DE PANNE
BISSCHOP Giuseppe
0644 DE KANDEELETERS - MENEN
MAES Ayrton
0777 ORDE VAN DE SLOEBERS - BLANKENBERGE
BULLENS Nathalie
MAGERMAN Sharon
0981 ‘t MOTJE - ROESELARE
BRUWIER Anita
HOCEDEZ Marie-Claire
1304 STEDELIJK RODENBACH CARNAVAL ROESELARE
DEBELS José
1352 ORDE VAN ‘T BELGIEKSKE - GULLEGEM
PATTYN AnaÎs
PATTYN Lennert
1444 ORDE VAN DE POPERINGSCHE POTÜLS
DELANGHE Nancy
VANHIXE Jan
1491 KEIKOPPENCARNAVAL - POPERINGE
KRISTOF Roegiers
1503 DE VLETERBEEKVISSERS - POPERINGE
DESEYNE Welsey
1550 ORDE VAN DE FLODDERS - POPERINGE
BULCKAERT Stephanie
MEEUW Bart
1574ORDEVANDEDOLLEDOLFIJNTJES-ROESELARE
VERBRUGGHE Sharaya
VERBRUGGHE Sharissa

INDIVIDUELE LEDEN
Oost-Vlaanderen
5318 De Bock Axel
5319 Van Driessche Daphne

Laureaten van de Euronar 2014
VERENIGINGEN
Antwerpen
0110 DE HEIKNUITERS - GEEL
BRUYNINCKX Marc
0123 DE VERBRANDE PUTTENAARS - PUTTE
LAMBRECHTS Jozef
SMEETS Gerda
0918 KARNAMOR - MORTSEL
LUMBEECK Pascal
VAN ASCH Kevin
0977 DE BALLESTAMPERS - POEDERLEE
VERSTREPEN Peter

0255 RIDDERS VAN HECO - TONGEREN
NYS Eddy
SMULLENBERGHS Rene
0257 DE KNAPZEK - VAL-MEER
BOUVEROUX Stéphane
0259 DE KEUJ - HERDEREN
DEBROUX Nadine
0409 DE ERTESJIETERS KESING - KESSENICH
HINOUL Johnny
PEERS Frans
SNIJDERS Mat

Limburg
0010 RIDDERS VAN DE KATTEKÖP HAREN
MARTENS Marc
0131 DE HEIKIESETERS - MEEUWEN
HAEX Marc
LOIX Emiel
0134 DE PALINGEN - PAAL
BOSMANS Pascal
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0496 RAOD VAN LAON TOT AOKE- LANAKEN
CAUBERGH Mario
DINGENS Martin
SCHELLINGEN Jean-Pierre
STEEGEN Pierre
TOLLENAERS Armand
TOLLENAERS Erik
VANDERHOEVEN Ronny
VENKEN Bernadette
0506 DE GAAPLEPELS BIESEL - MOLENBEERSEL
LIEBENS Marie-Louise
PEERLINGS Mathieu
0715 EISDEN’S PAUWEN - EISDEN
FRAUSSEN Bart
JANSSEN Mathieu
PASCUCCI Constant
PAWLICKI Henry
VANHOUDT Fransois
VANREEMPST Dolf
WELKENHUYZEN Freddy
0776 DE RARE VOGELS - NEERPELT
DIDDEN Christiaan
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TRUYEN Stefan
0847 DE RAPPETAPPERS - KINROOI
KUNNEN Danny
0871 DE WOTTELZEKSKES - VELDWEZELT
BERTRAND Chretien
EIJKENBOOM Stefan
0901 DE KEZELZEKSKES - ROTEM
BANCKEN Patrick
NOTERMANS Jaak
SEVERIJNS Jaak
VLIEGEN Henri
0904 DE POEDERLADERS - KAULILLE
BERGMANS Guido
BOGAERTS Henri
COX Antoon
GEYSMANS Charel
HEYNICKX Alfons
SCHELMANS Jaak
VANWEZEMAEL Peter
0906 DE GEZELLEN VAN TAXANDRIA - NEERPELT
MAAS Wilfried
0911 ‘T KLIEKSKE - BUDINGEN
DRIESMANS Erika
HEEREN Godelieve
KNOPS Steven
VANIMBEEK Josiane
0946 DE PRATCHERS - EISDEN
DANIËLS Raymond
1055 DE WEERELT WELLEN
GOVAERTS Kristof
1100 DE KANUNNIKSKES - BORGLOON
VANKRIEKELSVENNE Bart
1388 DE STROOPMENNEKES - BORGLOON
BALDEWIJNS Willy

1439 DE FEESTKNALLERS - HEUSDEN-ZOLDER
VERSLEGERS Jaak
1711 DE TEUNGERSE MENNEKES - TONGEREN
CROUGHS David
Oost-Vlaanderen
0026 PRINSENCAEMERE - AALST
BAETEN Chris
DELCLEF Wim
0051 WUITENSKOMITEE - HAMME
DE LOOSE Etienne
VERHELST Hans
0102 ORDE VAN DE PALINGBOER - BAASRODE
VAN OVERLOOP Hans
0152 DE NACHTVLINDERS - HAASDONK
VAN MELE Jenny
WEYN Julia
0292 LOS VANHECKOS - SINT-NIKLAAS
NICQUE Jonas
0519 DIE HAMSE WUITENS - HAMME
VAN PUYVELDE Ivan
0635 GEMEENTELIJK CARNAVALCOMITE TEMSE
BUYENS Annie
0812 DAK - AALST
HERSSENS Freddy
1072 DE WALLETONS - MERELBEKE
KIECKENS Wannes
Vlaams-Brabant
0045 DE VARKENSKOPPEN - ZAVENTEM
STIASTENY Viviane
0062 RIDDERS VAN BRUNENGERUZ - TIENEN
DELIGNIE Nadine
0659 DE ORANJEVRIENDEN - DIEST
RODET Fik

0798 STEDELIJKE PRINSENGARDE - HALLE
DENBLINDEN Ida
MERCKX Francois
0821 DE SNOT-E-BELLEN - VILVOORDE
DE MEERLEER Arlette
1206 CARNAFOLK - KRAAINEM
VAN EYKEN Michel
VANGERVEN Ludo
1653 DEN DRONKEN HOEK - HERK-DE-STAD
BOON Rudi
MEULEMANS Myriam
West-Vlaanderen
0064 ORDE VAN DE EZEL - MIDDELKERKE
MAENHOUT Filip
MERCHIE Jean-Marie
0301 ORDE VAN DE BEREN - DE PANNE
CAUWELIER Noëlla
VELLE Myriam
0644 DE KANDEELETERS - MENEN
DUJARDIN Danny
0777 ORDE VAN DE SLOEBERS - BLANKENBERGE
LOIR Willy
0927 DE PLATZAKKEN - MENEN
HAUSPIE Willy
0981 ‘t MOTJE - ROESELARE
PATTYN Marnick
VERMEERSCH Mario

INDIVIDUELE LEDEN
Limburg
5152 Jochen Berben

Ridders van de Katteköp - Narrendom Haren
Feest der Goedgemutsten 2014
Borgloon

De Ridders van de Katteköp houden
eraan om langs deze weg alle
carnavalisten te danken voor hun
aanwezigheid op het Feest der
Goedgemutsten te Borgloon, alsook
voor de talloze felicitaties die ze na
afloop mochten ontvangen.
Het was hartverwarmend om de
duizenden carnavalisten tegen de klok
van 19 uur te zien binnenstromen.
Geen enkele inspanning om jullie
een mooi en onvergetelijk feest te
bezorgen is ons teveel geweest.
Gazet van de Carnavalist - Nr 173
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Orde van de Senioren uit Halle

2 x 11 jaar lid van F.E.N.-Vlaanderen
De prinsen en prinsessen van de Orde van de Senioren bestaan dit jaar 32 jaar, waarvan 22 jaar als lid van F.E.N.- Vlaanderen. In 1982
startte Halattraction met de organisatie van een carnaval voor de derde leeftijd en de verkiezing van een senioren-prinsenpaar. De leden
van Halattraction namen het initiatief om alle gepensioneerdenbonden te contacteren met de bedoeling ze uit te nodigen op een carnavalsnamiddag in K.O.C. de Bres. Het was helaas alleen de socialistische gepensioneerdenbond die een positief gevolg gaf aan de vraag
van Halattraction.
Emile Walravens en Gilberte Beeckmans werden uitgeroepen
tot de eerste seniorenprinsen van Halle. Ook zij werden aan
praktische proeven onderworpen, zoals breien met borstelstelen, schminken, carnavalschlagers zingen, enz... .
Halattraction haalde de jaren nadien ook tal van vedetten
naar Halle om de senioren een eigen carnavalsmiddag
te bezorgen. Zo was onder andere Eddy Wally een graag
geziene gast.
Na enige tijd verenigden de seniorenprinsen en prinsessen
zich in hun eigen orde en sloten zich in 1992 aan bij F.E.N.Vlaanderen. Vervolgens namen ze in overleg met Halattraction
de organisatie van de seniorenverkiezing over en tot op de
dag van vandaag wordt er elk jaar een seniorenprins en
prinses verkozen.
We wensen iedereen nog een spetterend carnavalsjaar toe.
Alaaf , Alaaf , Alaaf ,
Seniorenprins Pol I

11N
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Marion Hoop Design

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

Foam Veren Boa’s Foamhoeden
Voor Carnaval en Theater
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4 X 11 “Carnaval in Sintruin
met scv Orde van de Commeduur
En toen kwam de Orde van de Commeduur
Tijdens een gezamenlijke vergadering van
het Stedelijk Feestcomité en de Verenigde
Handelaars eind 1970 werd overgegaan tot
de oprichting van een Raad van Elf om de
Verloren Maandagviering te begeleiden en
te stimuleren.
De stadscarnavalvereniging koos voor de
Rijnlandse tradities en de benaming “Orde
van de Commeduur” naar een Teutoonse
ridderorde die eertijds in zijn plaatselijke
commanderij nogal wat leven in de brouwerij
bracht. In opdracht van de stad organiseert
de Raad van Elf sinds 1971 de ‘Vesteloovet
in Sintruin’. Oorspronkelijk werd de Prins
Carnaval voorgesteld op een prinsenbal,
maar in 1973 gebeurde dit op een heuse
prinsenzitting, weliswaar een miniversie
van wat men op de Duitse televisie toen te
zien kreeg.

Een beetje prehistorie
Sint-Truiden kent een eeuwenlange Bourgondische traditie van feestvieren. In 1133
(een 11-achtige datum) kwam het roemruchtige carrus navalis (car…naval) uit het
Duitse Cornelimunster nabij Aken via Maastricht en Tongeren in Sint-Truiden terecht.
De bevolking zou gedurende twaalf dagen
uitbundig vieren rond dat schip op wielen.
De toenmalige abt Rodulfus beschreef in
zijn abdijkronieken uitvoerig het volksfeestje
dat uiteindelijk ook nog ferm uit de hand
zou lopen. Dit historische feit prijkt in alle
schrijfsels die het carnaval- oftewel Vastenavondgebeuren ontleden.
Vanaf de 16 eeuw, zo vermeldt het stadsarchief, zouden er op de zondag voor Aswoensdag wagenspelen met politieke satire
plaatsgevonden hebben. De verplaatsbare
podia zouden later een optocht vormen. Eind
jaren 1500 zou de stad ooit een kameel ingehuurd hebben voor de stoet. Het tweebultige
dier komt ook elders voor in het carnaval,
onder meer bij de Vastenavondvereniging
‘De Kemeleers’ van Wijck (Maastricht).
de

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het
maskeren en carnaval vieren verboden.
Vanaf 1951 mogen er weer stoeten uitgaan
op Verloren Maandag en de belangstelling
stijgt elk jaar. In 1955 wordt de eerste officiële Prins Carnaval verkozen en wordt
er na de jaarmarkt en de stoet een ‘Groot
Prinsenbal’ georganiseerd. Na jaren van
stijgend succes daalt vanaf 1960 het carnavaleske enthousiasme in Sint-Truiden.
Er wordt zelf geen prins meer verkozen en
Verloren Maandag teert zwakjes verder op
zijn tanende jaarmarkt, een stoet met een
aantal uit Nederland ingehuurde praalwagens bekleed met langbenige dansmariekes
en een Vastenavondbal. Ook met de missverkiezing liep het mis. Sint-Truiden blijft
prinsen-loos tot 1970, wat uiteraard nefast
was voor de carnavalsviering.

Aan de kinderstoet werd een kindercarnavalfeest gekoppeld en naast het Verloren
Maandagbal kwamen er nog een verkleed
bal en een heus galabal. De prinsenzitting
kende een stijgend succes mede door de
optredens van de nieuwe plaatselijke carnavalsgroepen. Zij vervingen geleidelijk de
ingehuurde artiesten en brachten zelf grote
groepen supporters mee. Uiteindelijk werden
er midden januari telkens zes prinsenzittingen georganiseerd, doorgaans voor een
uitverkochte stadfeestzaal Manège.
De Raad van Elf beschikte over drie categorieën dansmariekes waarvan de senioren normaal de overstap maakten naar de
wervelende showgroep.
In de jaren groeide het carnavalsprogramma
verder uit met op 11-11 de openingsgebedsviering, de aanstelling van de nieuwe
prinselijke hoogheden (m/v), de prinsenzittingen, de seniorenmatinees, het kindercarnavalsfeest, de kinderstoet, het verkleed
prinsenbal en de machtsoverdracht gevolgd
door een receptie met minizitting.
Verloren Maandag begon met een hulde
aan de overleden leden, het spek- en eierenontbijt, de rondgang met recepties
aan de praalwagens van de plaatselijke
carnavalsgroepen, de internationale carnavalstoet, de slotreceptie en het Verloren
Maandagbal. Dinsdag werd ‘Carnaval in
Sintruin’ afgesloten met haringbijten en de
ultieme kroegentocht. Sedert de inhuldiging
van de ‘Elf Latsjanen’ naar aanleiding van het
eerste 11-jarig bestaan, vormt het uitblazen
van de Elf Latsjanen het slot van het Truiens
carnavalsgebeuren.

Begin jaren 1900 trokken er, volgens verslagen in Het Belang van Limburg, ook al
carnavalstoeten door Sint-Truiden. Rode
draad door de jaren heen was de jaarmarkt
met paarden en landbouwmateriaal. De
krant van 3 maart 1930 maakt melding van
betreurenswaardige braspartijen. Op 15
februari 1934 schrijft de krant over minder
paarden en meer auto’s op de jaarmarkt en
nadien een bont carnavalstoet.
Gazet van de Carnavalist - Nr 173
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In 1992 werd het 22-jarig bestaan gevierd
met een acadekomische zitting en een retrospectieve tentoonstelling in de stadshallen.
Ter gelegenheid van 3 maal 11 werd het
Raadsvriendje als nieuw carnavalsmonument onthuld. Verloren Maandag werd
gevierd op 03/03/03 en de stoet lokte volgens de pers zo een 33.000 pleziermakers
naar de stad. Uiteraard was het niet altijd
glorie en maneschijn, want tussen de vele
ups beleefde men ook vele downs. Maar na
bijna 44 jaar is de Orde van de Commeduur
actiever dan ooit en komen de ereprinsen
de Raad van Elf weer versterken om er met
vereende kracht tegenaan te gaan.

woensdag 26/02 om 15.11 uur de Kindercarnaval-filmvoorstelling, donderdag 27/02 in
de namiddag bezoek aan het andersvalidencarnavalbal en de lokale rusthuizen, vrijdag
28/02 ’s avonds de Prinsenreceptie, zaterdag
1/03 vanaf 21.11 uur het Faat Verklied Bal,

zondag 2/03 om 20.11 uur de Machtsoverdracht en dat het op 03/03 ‘Verloren Maandag’ is weet je inmiddels al. Kom, doe mee
en vier met mate(n), de uwe en de onze…
Rudi Festraerts
Grootvorst – Proclameur Orde van de Commeduur

Het 44ste seizoen pakt dan ook uit met een
schitterend programma van 11/11/13 tot
4/03/14 waarin oude tradities afwisselen
met nieuwe initiatieven. Zet maar een stip
in je agenda op 03/03 want dan viert SintTruiden de 44ste Verloren Maandag onder de
Orde van de Commeduur met vanaf 11.11
uur de gulle carnavalwagensreceptie. Vanaf
14.11 uur trekt de Internationale Verloren
Maandagstoet door het stadscentrum. De
week vooraf zijn er praktisch dagelijks carnavalsactiviteiten zoals op zondag 23/02
vanaf 14.11 uur het Kindercarnavalfeest,
dinsdag 25/02 om 19.11 uur de ontvangst
van de historische Blauwe Sjuut uit Heerlen,
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Nieuwe lidgelden 2014 - 2015
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
2014-2015.
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 bepa-lingen 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.

het voordeel van de verzekering inzake
burgerlijke aansprakelijkheid.

de site, hetgeen tevens veronderstelt dat
het lidmaatschap in orde is.

Aangezien de laatste jaren almaar meer
gemeentebesturen aan verenigingen ,die

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.

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, zoals o.a. ons
ledenblad “De Gazet van de Carnavalist”.
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

Zo hard wordt de bal bij FENVlaanderen
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.

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 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

Vandaar dat halverwege de
maand mei een eerste herinneringsbrief 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 activiteiten 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!

Als u stortingen doet op onze rekening, denk er dan ook steeds
aan uw lidnummer in de “Mededeling” te vermelden.
Zo bespaart u ons veel nutteloos opzoekingswerk en worden uw
betalingen altijd correct geboekt!
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eest in een feestelijke fruithal

erckx - Edipajot
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Vèr keeze ut lèste Sjuunste Aaijt Wief!
aldus cv Apollonaise uit Lanaken

De term “Sjuunste Aaijt Wief” zal de Limburgers als muziek in de oren klinken, terwijl buiten de provinciegrenzen deze
titel bij velen de wenkbrauwen zal doen fronsen.
navalsactiviteiten in de hele Maaskant
voorzien van vele tientallen affiches en een
groot spandoek. Ook werden er massaal activiteiten van andere verenigingen bezocht
en werden enkele grote Maastrichtse
artiesten vastgelegd voor de 2de editie. Deze
inspanningen hadden hun effect duidelijk
niet gemist. De hal van het cultureel centrum zat in 2006 afgeladen vol.
Vanaf het vierde jaar werd er beslist om ook
de grote zaal van het cultureel centrum erbij
te nemen, omdat de hal waar de eerste drie
edities plaatsvonden veel te klein was geworden. De jaren nadien werden er telkens
tussen de 1200 en 1400 feestvierders verwelkomd, terwijl ook het aantal deelnemers
aan de verkiezing fenomenaal bleef toenemen. Vaak waren er tot 100 inschrijvingen.
Meestal waren het mannen, die bij moeder
in de kast waren gaan snuffelen naar een
ideale outfit zoals panty’s, naaldhakken, …
. Maar ook vrouwen en kinderen deden mee
aan deze ludieke verkiezing. De bejaarde
versie van K3, Koning Fabiola, de heks van
Hans & Grietje … ieder jaar werden de
deelnemers creatiever.

Exact tien jaar geleden, de carnavalsvereniging Apollonaise was net opgericht door
enkele jeugdige bezoekers van Jeugdhuis
Apollo in Lanaken, werd acht weken voor het
carnaval, tijdens een bestuursvergadering
gebrainstormd over een mogelijke activiteit
met de bedoeling nog wat geld in het laatje
te brengen. De jongeren vonden dat het iets
ludieks moest zijn, dus geen alledaags bal
met optredens en een dj.
Er werd contact opgenomen met Mark
Curvers - bekend van zanggroep “d’ Europe
en dreuver” - of hij geen goed idee had.
Onmiddellijk klonk aan de andere kant van
de lijn “Het Sjuunste Aaijt Wief”. Hij vond
dat dit initiatief, dat vele tientallen jaren
geleden ontstond, maar helaas teloor ging in
Lanaken, best een nieuwe kans zou krijgen,
maar dan in een modern jasje. Het Sjuunste
Aaijt Wief is eigenlijk de verkiezing van “De
mooiste verklede oude vrouw”.
Er werd gezocht naar een vrije datum in
de carnavalskalender en het oog viel op
de tweede zaterdag voor carnaval. Nadien
werden er nog snel enkele lokale artiesten
geboekt en op 22 februari 2005 was het dan
zo ver. Het cultureel centrum was klaar voor

de 1ste editie. De leden van Apollonaise, toen
met een gemiddelde leeftijd van 17 jaar,
hadden totaal geen ervaring met een eigen
bal, maar met wat hulp van enkele ouders
en begeleiders van het jeugdhuis liep het
meten op wieltjes. De 1ste editie was er een
met een dikke 300 carnavalisten en net geen
10 deelnemers aan de verkiezing.

Er werd ook gekozen voor een vakkundig
samengestelde jury met bekende carnavalisten en oud-prinsen. De top drie
werd telkens gehuldigd op het einde van de
avond en mocht dan ook een mooie beker,
een lint en een overlevingspakket voor de
carnavalist in ontvangst nemen. In de loop
der jaren passeerden alle grote namen in
de carnavalswereld de revue. Van Beppie
Kraft tot Erwin van ‘t Merretkoer en van

Het verhoopte aantal bezoekers en
deelnemers werd
niet gehaald. Maar
goed, alle begin is
moeilijk dacht men
en dus werd de
week nadien de zaal
opnieuw vastgelegd
voor de komende
tien jaar. Men ging
ervan uit dat het
met een goede
promotiecampagne
mogelijk moest zijn
om de zaal vol te
krijgen.
Het jaar nadien
werden alle carGazet van de Carnavalist - Nr 173
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Het evenement is op enkele jaren uitgegroeid tot een van de grootste aan de Maaskant en misschien wel van gans Limburg,
maar dit succes heeft ook zijn keerzijde. Bij
momenten was de zaal gewoon te klein en
moesten mensen teleurgesteld afdruipen.
De jongeren van Apollonaise zijn ondertussen de tienerjaren ontgroeid. Een eigen
huis, kinderen en een drukke baan zijn
niet altijd te combineren met carnaval en
de organisatie van een mega-evenement.
Daarom werd er beslist om op een hoogtepunt te stoppen. Op zaterdag 15 februari
2014 zal de laatste editie plaatsvinden in het
Cultureel Centrum van Lanaken met zoals
steeds gratis inkom.

Frans Theunisz tot Domm & Dööl, allemaal
stonden ze op het podium in Lanaken.
Vanaf het vijfde jaar werd er ook een prijs
uitgeloofd voor de grootste deelnemende

groep. De laatste vier jaar ging deze prijs
telkens naar De Muzelmennekes uit
Uikhoven met vaak meer dan 30 aw wiever!

Aangezien deze editie van de Gazet van de
Carnavalist net rond deze datum verschijnt,
kan het zijn dat de verkiezing van het 10de
Sjuunste Aait Wief net achter ons ligt wanneer u dit artikel aan het lezen bent. In
dat geval rest er ons niets anders dan alle
bezoekers van de voorbije jaren te danken,
want zij waren de sleutel tot dit enorme
succes!

Carnaval met minder plastiek!
“Zover zijn we nog niet, maar ik ben ervan overtuigd dat de meeste carnavalisten erg bekommerd zijn om de afvalproblematiek en het leefmilieu. “, aldus gedeputeerde en ex-burgemeester van Sint-Truiden Ludwig Vandenhove, zelf een
fervent carnavalist.
Waarover gaat het?
Limburgs afvalkunstenaar Toon Eerdekens
voert al jaren strijd tegen afval en vervuiling in het algemeen en plastiek in het
bijzonder.

verenigingen om over te schakelen op in
papier gewikkeld snoepgoed in plaats van
in plastieken omhulsels.

Plastiek is nog meer dan ander afval een groot probleem
voor het milieu, hoewel veel
mensen daar niet bij stilstaan.

Vooral de prijs zal hierin een
belangrijke rol spelen.

Toon probeert dit via kunst,
gemaakt uit plastic afval, nog
meer onder de aandacht van
de bevolking te brengen.

We gaan bekijken welke sensibiliseringsacties nog mogelijk
zijn. Zo zal Toon Eerdekens
zelf aan een aantal stoeten
deelnemen.

“Onrechtstreeks sensibiliseren
met als bedoeling een gedragswijziging tot stand te brengen
heeft (soms) meer effect dan
als overheid ‘met het opgestoken vingertje’ te handelen.”, zegt
Ludwig Vandenhove.
De Europese Unie (EU) maant
de lidstaten, zoals België,
permanent aan om minder
plastiek te fabriceren en te gebruiken.
Activist en plastiekkunstenaar Toon Eerdekens wil een bijdrage leveren aan het
milieu door te bepleiten dat in carnavalsoptochten minder of geen plastiek meer
wordt uitgegooid. Hij wil dit onder andere
bereiken via het aanzetten van carnavals-

toe de Limburgse carnavalsverenigingen
gaan samenbrengen met de belangrijkste
leveranciers met als hoofddoelstelling
snoep in plastic verpakt zoveel
mogelijk te vervangen door in
papier gewikkeld snoepgoed.

Zou dit niet mooi zijn: carnaval
en plezier in combinatie met
aandacht voor het milieu en
duurzaamheid?”.
Met wederzijds begrip en
respect kan veel opgelost
worden.
“Ik ben nog al voor sensibilisering.”, zegt
Ludwig Vandenhove. “Daarom heb ik
op dinsdag 28 januari 2014 een aantal
Limburgse vertegenwoordigers van de Federatie van Europese Narren - Vlaanderen
(FEN-Vlaanderen) samen met de kunstenaar uitgenodigd in het provinciehuis.

Verbodsbepalingen, zoals alcohol of het uitwerpen van fruit, ‘straffen’
alle carnavalisten, terwijl het vaak over
individuen gaat, die over de schreef gaan.
Ludwig Vandenhove
gedeputeerde provincie Limburg

Er is afgesproken dat we naar de toekomst
Gazet van de Carnavalist - Nr 173
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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
Polyester en doek om
wagens en poppen te
maken of te herstellen

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

0677/260911

1095/261011

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

Te koop
Gemotoriseerd onderstel van vrachtwagen DAF 1300 in goede
staat. Volledig kaar voor opbouw, trap achteraan en balkon met
leuning. Geschikt om groot aantal mensen te laten plaatsnemen
op de wagen.

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

Contactadres : Dweis - Dendermonde
Scholliers Peter - Achthoek 32 - 9200 Dendermonde
1225/301212
E-mail: peter@dweis.be
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Te koop
Kledij voor 20-tal “schooljongens” (nerds) + 20-tal “schoolmeisjes” + 5 -tal “kleine schooljongens” (ciske de rat) . Slechts 1 X
gedragen , in 1 stoet , dus , in perfekte, bijna nieuwe staat!
Prijs overeen te komen.

Te huur
Thema “ Kom uit de kast”
Wagen met 12 kasten. Inclusief muziekinstallatie chauffeur en
begeleider.

Contactadres : De Clubmannekes - Ronse
Christophe Delusinne - Cl. De Niestraat 8 - 9600 Ronse
GSM: 0495/92 02 29
1266/160114
E-mail: christphe.delusinne@pandora.be

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
andere advertenties.
Te huur
Polyesterwagen. Thema “Mexico”. De wagen is 10,00 m lang,
2,80 m breed en 4,00 m hoog.
De kledij kan eveneeens gehuurd worden. Een 20-tal poncho en
sombreros).
Op 1, 2, 3 en 4 maart is de wagen reeds verhuurd.

Te koop
Mooie polyesterwagen vanaf eind april te koop.
De molen achter op de wagen draait rond. De wipjes opzij gaan op
en neer. Alles werkt met electromotoren.
In het busje kan men plaatsnemen + opbergruimte.
Boven kunnen er een 15 tal personen plaatsnemen.

Contactadres : De Fluiters - Kermt
Willy Asnong - Kannaertstraat 71 - 3512 Stevoort
GSM: 0477/60 33 24
E-mail: suzannevandenbergen@hotmail.com

1332/240307

Contactadres : De Sotten - Zottegem
0066/140114
Bart Beké - Trapstraat - 9620 Zottegem
E-mailadres: bart@desotten.be GSM: 0477/63 77 19

Te koop
Muziekinstallatie voor een beginnende groep. Er behoren twee
boxen bij de installatie. Inbegrepen: versterker, mengpaneel met
CD-spelers.

1238/270114
Contactadres : De Heimejers - Opoeteren
Johan Verstraeten - Neeroeterenstraat 96A - 3680 Opoeteren
E-mail: verstraeten.johan@hotmail.com GSM: 0478/25 79 26
Te koop
Verlichte (LED) carnavalswagen te koop + kostuums (mannen,
vrouwen en kinderen) Beschikbaar vanaf april 2014! Vraagprijs:
€ 2.450.

0811/051213
Contactadres : De Lustige Vrienden - Tongeren
Danny Hechtermans - Astridlaan 117 - 3700 Tongeren
E-mail: hechtermans.danny@skynet.be GSM: 0476/05 23 60
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Te koop
Zeer mooie handgemaakte eendepakken. Zeer sterk gemaakt van
de beste gele bond.
Vier stuks ter beschikking. Hebben bij elke stoet veel aandacht
gekregen.
Dus jullie krijgen dan: 4x constructie/vulling eend , 4 paar nepbenen, 4 paar eenden poten, en de rest van de losse spullen zoals
de hoeden en pruiken voor eend en mens, jassen, de badeenden,
overschot van de stof en bond en het garen alles voor de prijs van
400 euro. Echt een koopje!

in de kijker

Te koop
1. 25 kostuums met prachtige bijhorende hoed in foam 2 vliegers
in isomo vervaardigd

2. 25 hoeden vervaardigd uit foam. Prijs overeen te komen

Te huur
Carnavalwagen
Thema “Boot”

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

Disco.

Sneeuwwitje, prinsen en
de dwergen.

Peterpan en de elfen.
Contactadres : De Lindemannen
1202/080412
Annick Streel - Heiligestraat 46 - 3770 Riemst
GSM: 0474/26 52 48 - Email: annickstreel@hotmail.com
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

Contactadres : Feest- en Sportcomité Kwenenbos - Merelbeke
De Raeve Gerrit - Rozenlaan, 26 - 9630 Zwalm
GSM: 0476/65 94 87 - kristofderaeve@hotmail.com 0564/120813
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

1055/211009

1147/200213
Contactadres : Halfweg - Schakkebroek
Dirk Schevenels - Tiensestraat 185 - 3270 Scherpenheuvel
GSM: 0496/11 87 56 - E-mail: dirk.scheveneels1@telenet.be

Te koop
Mooie wagen te koop met als thema “Politiezone 30”.
De wagen bestaat uit 2 delen met een totale lengte van om en bij
de 23 meter. Hij is 4m hoog, maar kan nog uitgeschoven worden
naar boven tot 6m. Ongeveer 4.5 m breed.
De wagen bestaat deels uit polyester, deels isomo.
Wordt te koop aangeboden met 15 politieuniformen (broek, trui en
pet). Prima onderstel, volle banden en verlichting op de wagen.

Contactadres : De Daffy’s - Roeselare
Dimitri Hinnion - Groenstraat, 232 - 8800 Roeselare 1506/170413
GSM: 0499/61 63 90 - E-mail: remco-dimi1@telenet.be
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Te koop
Prachtige wagen bestaande uit twee delen op laag onderstel met
volwaardige autobanden. De wagen moet getrokken worden. Een
wagen kan omhoog (autobrug). In perfecte staat inclusief verlichting en elektrische bedrading. Er zijn een 20 tal kostuums bij de wagen. Thema “tropical/glitter” de wagen staat in regio Lierde/Ronse.
Bezoek op afspraak is geen probleem, prijs bespreekbaar.

Twee dezelfde narren-kostuums met echte narren-schoenen in
zeer goede staat.
Assortiment snoep. Karamellen, spekken, snickers, ballistos, enz.
Te huur
Prachtige carnavalswagen.
Contactadres :
De Biersussen - Balen
Verheyen Michel
Musstraat, 8 - 2490 Balen
GSM: 0494/13 11 99
E-mail: michel@debiersussen.be
0771/191110
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.
Contactadres : De Sotten - Zottegem
0066/300513
Bart Beké - Engelstraat 47 - 9620 Zottegem
GSM: 0477/63 77 19 - E-mail: bart@desotten.be

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.

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

Te koop
23 kostuums. Thema “Sultan”.
Vraagprijs 600 Euro.
15 dames (bovenstuk, broek, hoed en shirt lange mouw)
8 heren (bovenstuk, broek, centuur, hoed en shirt lange mouw)
Worden alleen als complete set verkocht. Kunnen ook bij bestelt
worden bij www.karnevalswierts.com/nl/14/1sprookjeskleding.
Nieuwprijs heren: 66 euro - dames 60 euro.

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

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

0961/100413
Contactadres : Thomakokki’s - Eisden
Eric Floryn - Hemelrijkstraat 84 - 3630 Maasmechelen
GSM: 0473/89 32 83 - E-mail: eric.floryn@skynet.be
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Te koop
Kostuums 2013. “KV Grimbiaca 2x11 on tour!”
Stoere motard- en bikerchicks-kostuums! * 30 volwassenen (+
een aantal extra deels afgewerkt + chauffeur)
14-kids kostuums (van 3 tot 13 jaar)
Herenkostuums: broek met ketting, riem, bloes, jas, vleugels
+ helm. Mannenhelmen gemaakt op ECHTE skihelmen (licht en
comfortabel)
Dameskostuums: kousen (2 paar), beenverwarmers, short, rok,
bloes, jas, vleugels + pruik (incl.hoedje en hoofdfantasie) Kidskostuums idem als de volwassenen.
Inclusief alle accessoires, toebehoren en eventuele resten van
stoffen enz...
WORDEN ENKEL ALS EEN GEHEEL VERKOCHT!
Beschikbaar vanaf 17-03-2013
OPTIE: Bijhorende isomo TRIKES (3 stuks beschikbaar) inclusief
zwenkwielen. Gebouwd op metalen onderstel (ZEER STEVIG!)
Vraagprijs: 50 euro/stuk of doe een bod! Meer foto’s te bekijken
op onze facebookpagina of mail voor inlichtingen en meer info
http://www.facebook.com/grimbiaca.karnavalsvereniging KV
GRIMBIACA : bestuur@grimbiaca.be

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
Pipipruiken (8 stuks) - Mega Afrikaanse pruiken (25 stuks) - Alpenmeisjesoutfit (20 stuks)

1333/040612
Contactadres : Grimbiaca - Opgrimbie
Vanhex Frank - Graafgracht 18b - 3690 Zutendaal
GSM: 0477/39 11 49 - E-mail: bestuur@grimbiaca.be
Te koop
Bent u geïnteresseerd in het huren van deze mooie carnavalswagen? Neem dan gerust contact op met ons via onze email of via
onze website www.tkliekskebudingen.be

1091/101012
Contactadres : Smet Kurt Akkerstraat 41 9140 Temse
GSM: 0476/30 28 73 - E-mailadres: qrt.3@telenet.be
Te koop
Prachtige poppen uit isomo. Lijven met kop taliban arabier met
tulband Indiëer. Twee stuks. Hoogte ongeveer 3 meter. Winnaar
carnaval Ninove 2013

Contactadres : ‘t Kliekske - Budingen
Steven Knops - Steengrachtstraat 4 - 340 Budingen
E-mail: info@tkliekskebudingen.be
0911/210713

Contactadres : Nie Geweun
0932/220913
Manu Geeroms - Terlicht 20 - 9451 Kerksken
GSM: 0479/62 04 06 - E-mail: manu.geeroms@telenet.be
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Te koop
Zelfrijdende trein geschikt voor carnaval- en/of lichtstoeten.
De trein bestaat uit 3 delen: - Locomotief: deze wordt geduwd
door de volgende wagen - Kolenwagen: hieronder zit een auto Treinwagon: deze is gebouwd op een remork/aanhangwagen. De
aanwagen is niet inbegrepen. Men kan het bovenstel eenvoudig
van de aanhangwagen afhalen en vervolgens op een andere aanhangwagen plaatsen. Zelf hebben we enkel overdag in carnavalsoptochten gereden met de trein. Vraagprijs 750 euro

Te koop
Volledige opbouw van wagen met studio 100 figuren, Mega Mindy - Rox - Bomba - Bobo - Samson - Gert - Viki - Big. De wagen
van Plop en Piet Piraat kan in zijn gehelen worden verkocht.
Eveneens kostums te koop +/- 30 tal te koop.
Vraagprijs 3.200 euro, voor alles samen (de poppen en de kostuums).

Contactadres : De Rijkevorselse Rederijkers - Rijkevorsel
Dieter Nooyens - Oostmalsesteenweg 131 - 2310 Rijkevorsel
E-mail: info@halfvastenstoet.be
0870/171013

Te koop
ooie carnavalswagen. De wagen komt vrij na 5/4/2014. Kostuums
voor bij deze wagen zijn eveneens te koop!

Contactadres : Steek zu nou nie - Lokeren
1329/220213
Bjorn Van de Voorde - Naastveldstraat 106 - 9160 Lokeren
GSM: 0496/34 93 45 - Email: bjorn.vdv@hotmail.com

Contactadres : De Heimejers - Opoeteren
Johan Verstraeten - Neeroeterenstraat 96 A - 3680 Opoeteren
E-mail: verstraeten.johan@hotmail.com
0870/171013
GSM: 0478/25 79 26 Tel.: 089/86 64 48
Te koop
1. Twee grote en twee kleine kauwgombakken. Te koop tegen
spotprijzen.

Te koop
Wij verkopen onze carnavalswagen met thema “Koken”.
Deze wagen bestaat uit twee delen:
1ste deel: grote kok met attributen
2de deel: huisje
Mogelijkheid om delen te laten draaien.
L: 18 m - B: 3m - H: 4 m
Meer informatie bij Nathalie 0476/46 68 31 of bij
Jonas 0472/22 26 82

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

Contactadres : De Sharky’s
Eddie Vermeulen - Kapelstraat 69 - 9140 Steendorp 1515/020412
GSM: 0475/56 29 77 - E-mail: eddy.vermeulen@telenet.be

Contactadres : De Nachtvlinders - Haasdonk
Nathalie Kindt - Heirbaan 90a - 9120 Haasdonk
0152/040513
GSM: 0472/22 26 85 E-mail: nathaliekindt@hotmail.com
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advertenties “te huur” en “te koop”
Te Koop
Al deze carnavalkostuums zijn eigenhandig gemaakt en dus
uniek. Er werden mooie prijzen mee gehaald.
+/- 30 volwassenkostuums en +/- 5 kinderkostuums.
Alles moet weg wegens plaatsgebrek. Elk goed bod wordt overwogen.
Thema Thriller”

Thema “Moulin Rouge”

in de kijker
Te koop

Tweedelige praalwagen in polyester met als thema “Romeinen In
Hawaï”. Alle stukken zijn demonteerbaar, Er is ook een overdekt
podium aanwezig op de praalwagen.
Lengte: 14,0 m - Hoogte: 4.75 m - Breedte: 2.75 m.
Prijs overeen te komen !!!

Contactadres : Dei van Bei Chic
0690/230913
Eddy De Greef - Biezeweide 172 - 1500 Halle
GSM: 0472/83 15 43 - E-mail: zzditch1@telenet.be

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 : De Moesenezen - Moerzeke (Hamme)
Mario Nobels - Smidsestraat 82 - 9200 Grembergen 1429/040913
GSM: 0476/50 57 57 - E-mail: nobels_mario@hotmail.com

Te koop
Veertigtal piraten kostuums en dit zowel voor heren als voor
dames. In zeer goede staat.
Prijs overeen te komen.

Contactadres : De Nachtraven- Vlijtingen
1636/121212
Lathouwers Benny - Panisveld 27 - 3770 Riemst
GSM: 0476/21 22 07 - E-mail: bennylathouwers@pandora.be
Te koop
Uitgebreide collectie van prachtige kostuums in zeer goede staat.
Tevens enkele onderdelen om te gebruiken vor wagenopbouw.
Voor meer foto’s kan u altijd terecht op de website
www.destromannen.be
en op de website www.fenvlaanderen.be

Contactadres : Nit te Geluive - Smeermaas
Moonen Servé - Brugstraat, 3/2 - 3620 Lanaken
GSM: 0477/21 29 03
E-mail: servaas.moonen@skynet.be

1059/021113

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

Contactadres : Jonge Kampse Narren
1167/220112
Tom Martens - Lt. Cormeaulaan 5 - 3970 Leopoldsburg
GSM: 0477/54 12 53 - E-mail: tom@jongekampsenarren.be

Contactadres : De Stromannen - Koninksem
Donnay Ronny - Astridlaan, 86 - 3700 Tongeren
0833/090413
GSM: 0478/76 21 88 - E-mail: ronny.donnay@hotmail.com
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advertenties “te huur” en “te koop”
Te koop of te huur
Carnavalswagen met als thema ‘Sprookjesbos
Afmetingen: L: +-13.50m B: 2.50m H: 4.20m
Zeer degelijk onderstel met overal dubbele banden
Er is in het huisje plaats voorzien voor de generatoren en er is in
het huisje een kot voorzien voor de dj. Achteraan in de torens kan
men de boxen droog en veilig plaatsen. Men kan de wagen ook
eventueel huren voor een lichtstoet. De wagen is volledig voorzien
van lichtslangen.
Voor vragen of meer foto’s 0474/94 62 64

Te koop
Negen originele rollercoasterkostuums te koop (8 volwassenen, 1
kind).
Optisch effect dat je in een rollercoaster zit terwijl je dit gewoon
met riemen draagt.
Materialen (piepschuim dus zeer licht, riemen en fluo verf) Inclusief lichtjes, valse benen en valse voeten en kledij hiervan (exclusief kledij bovenlichaam en pruik).
Een carnavalweekend gebruikt tijdens carnaval Halle maar moet
nu weg wegens plaatsgebrek.
Prijs overeen te komen...stuur een mailtje of bel indien interesse!
Meer foto’s van onze kostuums: http://hallemettekes.be/file/fotos/
Pages/Carnaval_2012.html#5 PS: Als er groepen geïnte-resseerd
zijn om in de toekomst met ons samen te werken en
bijvoorbeeld al een optie willen nemen op één van onze toekomstige kostuums, aarzel niet me te contacteren voor meer (vrijblijvende) info. HKV De Hallemettekes www.hallemettekes.be

Te koop
Carnavalswagen met als thema “De Eskimo’s”.

1606/220212
Contactadres : De Maasköpkes
Sammy Paradis - Oude Ophoverbaan 15 - 3680 Maaseik
GSM: 0474/94 62 64 - E-mail: sammyparadis@hotmail.com

Contactadres : De Hallemettekes - Halle
Erent Leunens - Geynstbos, 51 - 1501 Buizingen
1230/250813
GSM: 0479/84 97 00 - E-mail: eleunens@gmail.com

Te Koop
Volledige opbouw Mickey Mouse Parade.
Bestaat uit de volgende onderdelen. Mickey Mousegezicht met
oren (3 meter hoog). Oren afneembaar. Mickey Mouse handen (1
meter groot). Donald Duck gezicht (grootte 3 meter). Hoofddeksel
afneembaar. Donald Ducks handen tinkerbel volledige pop (hoogte
2 meter). Bij ons lag plat en vloog rond. Alles vervaardigd in isimo
en verstevigd met ijzer de twee grote koppen. Er is een voet bij
in ijzer die u kan monteren op uw wagen. Zeer stevig. Tevens
nog andere onderdelen, bijvoorbeeld, twee panelen, kasteel, Disneykaars, Disneyplakaten, enz ....Alles samen tegen een goedkope
prijs. Onderdelen kunnen ook afzonderlijke aangekocht worden.

Te huur - Te koop
Carnavalswagen. Thema “Kasteel”. Meer info, neem gerust contact op.

0507/310113
Contactadres : De Slamridders - Heusden
Schots Jurgen - Heidestraat 75 - 3550 Heusden-Zolder
GSM: 0484/49 12 63 - E-mail: jurgenschots@hotmail.com
Te Koop
Kledij (drie thema’s) - Disco - Vickings - Alladin

10 blauwe slipjassen
Blauwe jassen met aan de achterzijde twee
uiteinden. Er zijn dames- en herenmodellen.
Ze zijn slechts eenmaal gekreukt geweest.
Nieuwprijs €30,00 per stuk, maar ze mogen
weg voor de helft van de prijs

Contactadres : De Pekkers - Blankenberge
Bart Depauw - Limburgstirumstraat 37 - 8370 Blankenberge
GSM: 0485/46 12 16 - E-mail: pekker@hotmail.be 1493/300713

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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actueel
Te huur

koop
advertentiesThema:
“teChinees
huur”
enL:Te“te
Nieuwjaar
10m; B:koop”
2,7m; H: 3,9m

Mooie grote degelijke carnavalswagen ideaal voor iedere groep of
vereniging groot of klein. Voldoende ruimte om op te staan ook
opbergruimte in de grote toren achter op de wagen. Kan zowel
getrokken worden door een jeep of traktor met trekhaak. Kan
ook dienen bij en lichtstoet de wagen is voorzien van verlichting. Momenteel nog op elke datum vrij eventueel te huur met of
zonder kledij ook eventueel verhuur met chauffeur en begeleiding.
Mogelijk om ook muziekinstallatie te huren voor op de wagen. Voor
meer info mail gerust of bel 0497/78.73.14
Mogelijk altijd vrijblijvend te bezichtigen

Enkel wagen wordt verhuurd, geen tractor, aanhangwagentje of
kostuums.
Twee schuiven schuiven aan de zijkant om volk op te zetten.
Boven, een platform voor 2 à 3 personen en achteraan een lift
waar nog 2 personen in penklappende draakjes kunnen plaatsnemen
Filmpjes: facebookpagina Kazoo’s
ENKEL Te Huur vanaf 1 februari 2014 mail naar info@kazoos.be
voor meer info

Contactadres : Carnavalcomite Kermt - Tuilt - Spalbeek
Davy Pirens - Thiewinkelstraat 130 - 3560 Lummen 1698/201013
GSM: 0478/21 90 24 - E-mail: addy.marcelis@telenet.be
Te koop
Grote stevige aanhangwagen. Ideaal om te gebruiken als onderstel voor
praalwagen, dansplateau etc. De plateau van de aanhangwagen is 5,00
meter lang en 2,5 meter breed. De totale lengte van het stuk is ca. 7,70
meter. Overigens beschikt de aanhangwagen over een draaikrans, 4 assen en 4 paar wielen. De voorste assen zijn extra verstevigd, omdat daar
onze dieselgenerator opstond van c.a.1000 kg. Vraagprijs 1500 Euro

Contactadres : De Kazoo’s - Hamme
Filip Boschman - Molenaarsdreef 17 - 9220 Hamme
E-mail: info@kazoo’s.be
0998/010513

Te koop
Sinds 2010 brengt AKV Lekken en Plekken jaarlijks een Aalsterse carnaval
CD uit.
De eerste 4 bieden we samen aan voor 40 euro (= 1 gratis CD)
.

1431/181113
Contactadres : Van ‘t Alverdrau Donker Geworden
Robin Boeykens - Stebbingen 1 - 9400 Denderwindeke
Gsm : 0497/17 03 42 E-mail: robin.boeykens@telenet.be
Te koop
Kostuums “Flower Power”, slechts driemaal gedragen. Het kostuum
bestaat uit drie delen en de volgende types zijn beschikbaar.
- 17 dames-, 12 mannen- en 5 kinderkostuums.

Contactadres : Lekken en Plekken - Aalst
Mike Heiremans - Bergsken 11 - 9310 Aalst
Gsm : 0479/95 80 54
E-mail: mike.heiremans@telenet.be

1624/190313

Te koop
Wagen van het seizoen 2012-2013.
Lengte: 8,00 m - Breedte: 2,50 m - Hoogte: 3,80 m.
De wieken van de grote molen draaien rond d.m.v motor binnenin,
aangedreven door een auto batterij.
In de molen is er ook plaats voor een muziekinstallatie of uitgooimateriaal.
Er kunnen ook een heel aantal kostums meegeleverd worden:
- muizenkostuums: 5 volwassenen en 2 kindermaten
- kaasboerinnekes: 14 stuks waaronder ook kindermaten

Contactadres : De Köntjes - Tongeren
1474/250413
Guy Ghijsens - Kattenstraat 3 - 3700 Tongeren
GSM: 0470/32 73 42 - E-mail: ghysens.guy@skynet.be

Contactadres : De Tieltwingenaars - Tielt-Winge
Lino Van Cauwenbergh - Boekhoutstraat 3 - 3390 Tielt-Winge
GSM: 0486/24 91 74 - E-mail: ior435@gmail.com 1361/210213
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Te koop
Kleurrijke, speelse carnavalswagen te koop met als thema : Pinguïns.
Deze wagen is gemaakt in polyester, en bestaat uit twee delen.
Ieder deel is voorzien van een dessel, zodanig dat hij apart kan
getrokken worden.
Wagen 1 : lengte: 5,40m - breedte: 2,40m en hoogte: 3,90m.
Wagen 2 : lengte: 4,90m - breedte: 2,30m en de hoogte: 3,90m.
Verschillende poppen kunnen van deze wagen genomen worden.
Eventueel kan de wagen geleverd worden bij de koper.Prijs €1000
2. Varkentjes
Kleurrijke varkentjes uit polyester. Hoogte: 1,60m - Breedte: 0,90.
Er zijn 8 stuks beschikbaar. Prijs €25 per stuk.
3. Prinsessen
Kleurrijke prinsessen uit polyester. Hoogte: 1,80m - Breedte:
1,00m. Er zijn 4 stuks beschikbaar. Prijs €12,50 per stuk. Voor €50
zijn ze alle vier van u.
Zowel in de mannelijke pop, als in de varkentjes en de prinsessen
zit een ijzeren staaf waardoor ze ergens kunnen op bevestigd
worden.

Te koop
Mooie carnavalswagen met als thema Super Mario Bros. de wagen is
ongeveer 12m lang 2.5m breed en 4m hoog en in prima staat. Heeft
altijd binnen gestaan.

Contactadres : De Gaapversjette - Molenbeersel
Kristof Van Eygen - Weertersteenweg 372 b 4 - 3640 Kinrooi
E-mail: kristofve@hotmail.com
1549/301013

Te koop
Vierdelige wagen (opbouw giraffen 1ste prijs Aalst ) zelf op
onderstellen geplaatst door ons en mooi afgewerkt.
Lengte per stuk 6m - Breedte: 3m - Hoogte: 4m
De giraffen bewegen door ingebouwde motors !
Prachtige wagen!!!!!!
Prijs te bekomen via mail of bel; De delen worden verkocht per
2 of per 4.
Contactadres : De Snot-e-Bellen - Vilvoorde
Loos Francis - Perksestraat 32 - 1800 Vilvoorde 0821/200913
GSM: 0496/83 19 95 - E-mail: snot-e-bellen@hotmail.com

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
andere advertenties.
Te koop
Praalwagen. Loco met wagen. Wagen kan zowel geduwd als getrokken worden. Plaats voor +-35 personen op de wagen.

Contactadres : De Leutige Fuivers - Temse
Nicole Laureys - Kloosterlaan 2 - 9140 Temse
Tel: 03/771 31 85 - GSM: 0496/70 49 97
E-mail: nicole.laureys@hotmail.com

1042/130313

Te koop
Een assortiment mooie kledij.

0906/181213
Contactadres : De Gezellen van Taxandria - Neerpelt
Rony Hoeben - Oude Kerkhofstraat 20 b 3 - 3910 Neerpelt
E-mail: ronyensilvie@telenet.be GSM: 0475/67 25 72

Contactadres : De Molensteenvrienden
Stuer Ronny - Stroperstraat 5 c - 9170 Sint-Gillis-Waas
E-mail: ronnystuer@telenet.be
0606/021212
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necrologie

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

De Heer
Theo Bartels
echtgenoot van Mevrouw Gaby Praets
Lid van De Slamridders - Heusden-Zolder
Geboren te Ophoven op 31 juli 1928
Overleden te Heusden-Zolder op 23 december 2013

De Federatie betuigt haar innig medeleven aan de getroffen families, vrienden en kennissen.
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fenevenementen 2015

FEN-Artiestenavond
Zaterdag 27 september 2014
Smeermaas (Lanaken)

Try-Out BOL
Zondag 30 november 2014
Zonhoven

FEN-Banket
Zondag 7 december 2014
(plaats nog te bepalen)

Feest der Goedgemutsten
Zaterdag 3 januari 2015
Aalst

