vu. jef.langenaeken broekstraat 5 3840 borgloon
verschijnt niet in juni en juli
tweemaandelijks ledenblad van de federatie europese narren-vlaanderen

39ste jaargang - nr 177

editie februari - maart 2015

3500 carnavalisten vanuit alle provincies
verbroederden op het Feest der Goedgemutsten

Harense Ridders van de
Katteköp vieren 4 x 11 jaar
en stellen nieuwe prinsen aan

Smeermaas viert
4 x 11 jaar
carnaval

fenvlaanderen in dienst van carnaval

editoriaal
We mogen zeker niet vergeten de gemeentebesturen in heel het land te bedanken voor
hun steun en medewerking.

Vlaams-Brabant, maar aangezien er zich
geen vereniging geroepen voelde om het
te organiseren, was het achtereenvolgens
de beurt aan de Provincies West-Vlaanderen
en Antwerpen, maar ook daar vonden we
geen kandidaten aangezien er op zo korte
termijn geen feestzalen ter beschikking en
betaalbaar waren om zo een feest te organiseren. Daarom gaat de beurt dan weer
naar Limburg. Het zal doorgaan op zaterdag
2 januari 2016 in “De Soeverein” in Lommel
en zal georganiseerd worden door Het Middencommiteit Lommel en Carnaval Lommel.

Het 43ste Feest der Goedgemutsten ligt al
enkele weken achter ons en het was weer
een groot succes. Met volle autobussen
zakten de groepen af vanuit het hele land
en zelfs van over de landsgrenzen heen
naar de carnavalsstad Aalst. We werden er
hartelijk ontvangen door het bestuur van de
Prinsencaemere. Voor de geïnteresseerden
was er nog een bezoekje en rondleiding in
de werkhallen en het carnavalsmuseum.
Daarna ging het richting de fraai ingerichte
Florahallen. Om 19 u. werd het startschot
gegeven van ons Ledenbal. En het feest
kon beginnen voor al de enthousiaste carnavalisten.

Geachte lezers
Beste carnavalsvrienden
Het carnaval draait weer op volle toeren
en groeit langzaam maar zeker naar de
grote apotheose toe. De meeste prinsen,
prinsessen, jeugdprinsen en -prinsessen
zijn aangesteld en dragen hun scepters
waardig. We mochten allen genieten
van de aanstellingen in volle en minder
volle zalen, maar dat kon de pret niet
bederven, als je ziet hoe emotioneel
prinsen en prinsessen samen met hun
jeugdprinsenpaar afscheid moesten
nemen van hun titel en er soms veel
traantjes bijkwamen. Als we dan zagen
hoe de nieuwe prinsenparen zo fier als
een pauw ten tonele verschenen, dan
krijg je het gevoel van ja, hier zit het
weer goed.
Als voorzitter wens ik dan ook alle aftredende prinsenparen te bedanken voor
wat ze voor hun vereniging en voor het
carnaval hebben betekend. Ik hoop dat
ze een mooie ervaring hebben mogen
opdoen en dat ze de carnavalsmicrobe
goed te pakken hebben. De nieuw aangestelden wens ik veel succes.
Binnen een drietal weken gaan de
poorten van de opslagplaatsen weer
open en zullen ze in de stoeten alle weer
en wind trotseren en pronken met hun
wagens en passende outfit. Dagen en
nachten hebben ze dan gezwoegd om
het allemaal klaar te krijgen. Dit is dan
de kroon op het enorme werk.
In dit bijzondere F.E.N.- jaar waarin we
ons 4 x 11-jarig bestaan vieren, hebben
de afgevaardigden van F.E.N.- Vlaanderen ondertussen ook niet stil gezeten.
Jullie kunnen zich wel voorstellen dat wij
het nu zeer druk hebben en ons uiterste
best doen om toch even aanwezig te zijn
op jullie evenementen in alle hoeken
van het land.

Wij mogen jullie ook met vreugde meedelen
dat F.E.N.-Vlaanderen blijft groeien. We
tellen ondertussen 609 verenigingen en dit
aantal blijft aangroeien.
Hiermee kan ik alleen maar concluderen dat
zowel F.E.N.-Vlaanderen als het carnaval in
zijn geheel hier in Vlaanderen weer goed
in de lift zit.

Aan de ingang kreeg iedereen weer een
super creatieve pin om op hun schitterende
kostuums en kleurrijke outfits te spelden.
Ook op het secretariaat konden de verenigingen hun jaarorde komen afhalen. Er
werd tot in de vroege uurtjes gezongen en
gedanst, kortom het was weer geslaagd.

Mogen we hopen dat we zo de ingeslagen
weg kunnen blijven volgen zodat F.E.N.Vlaanderen, dat ten dienste staat van
carnaval en onze aangeslotenen, de service
kan blijven geven.

Er was een opkomst van om en bij de 3200
bezoekers en er werden tal van Zilveren
Narren, Euronarren en Edelnarren uitgereikt aan de verdienstelijke carnavalisten.
Een lijst van deze laureaten vind je in dit
ledenblad.

Zoals je al hebt kunnen lezen in de Gazet van
de Carnavalist, zijn we bezig met een nieuw
“vzw-project”. Hier in deze Gazet kun je het
verder opvolgen en meer over vernemen.
Er staan nog tal van projecten klaar om jullie
nog beter te kunnen dienen om het carnaval
een frisse touche te geven.

Proficiat aan deze laureaten en hopelijk
blijven ze zich nog jaren inzetten voor het
carnaval dankzij deze vereremerking.

Zo, beste carnavalsvrienden, mijn tweemaandelijks inleidend praatje is een feit, maar ik
wil eindigen met jullie allemaal te bedanken
voor jullie inzet en voor alle uitnodigingen
die we hebben mogen ontvangen en ook
voor de goede ontvangst telkens.

Het was weer een geslaagde editie dankzij
de grote inzet van de Prinsencaemere. Ze
hebben de grote hallen omgebouwd tot
een heus feestpaleis. Maanden, weken en
dagen werd er naarstig gezwoegd om alles
vlekkeloos te laten verlopen. Namens alle
aanwezigen wil ik jullie nogmaals van harte
bedanken. Het geeft F.E.N.-Vlaanderen
weer een goed gevoel dat onze leden
achter ons staan. Dit blijkt uit hun talrijke
aanwezigheid.

Ik wens iedereen nog een vrolijk en vooral,

tijdens de stoeten, een veilig carnaval. Zorg
er vooral voor dat de verzekering van de
wagens in orde is.
Met carnavaleske groeten,

Normaal zou het 44ste Feest der Goedgemutsten moeten doorgaan in de provincie

Jean-Jos Lecoque
Voorzitter F.E.N.-Vlaanderen
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Hoera ‘t is weer carnaval!

Louis Ackou - columnist

December ligt weer achter ons. Een maand van feesten, overgoten met Spaanse of Franse bubbels, cocktails uit gans de
wereld, smullen van homards gevangen in paradijselijke wateren, everzwijnen vanuit Spanje met het gevaar dat je de
volgende morgen opstaat met de Spaanse griep, herten opgefokt in de bossen ergens in Oekraïne of door de vredelievende
Rus Poetin, met zijn KGB-lach, terwijl hij Donetz aanhecht, alsook de niet GAIA gehomologeerde foie gras en als afsluiter
een Irish coffee, Hasseltse koffie naar gelang waar je je bevindt of gewoonweg een ferme Franse XO cognac van Depardieu
en die je na een goed uur meeneemt naar de mooiste amoureuze of pikantste seksdromen in het nieuwe jaar.

Voor het ogenblik haal ik alles uit de kast
om op een rustige en positieve manier mijn
dagen te vullen. Voor een niets schiet ik in
een lach en zo beleef ik al het mooie dat
moeder aarde ons nog te bieden heeft. Met
al die Kalasjnikovs, Riot Guns, granaten en
kogelvrije vesten rondom ons in de straten
wordt het zeker niet gemakkelijker om nog
rustig door het dagelijkse leven te wandelen.
Kan ik er iets aan doen dat mijn bakkes die
angst uitstraalt?
Een kop met lange, kroezelige, grijze haren,
waterige ogen door wat te veel aan de
toog te hangen en enkele Brigands, het
beste bier van de Belgische brouwerij
van Honsebrouck, door mijn droge keel
te hebben doorgespoeld en een zwarte
Borsalino hoed op mijn stomme kop? Neen,
het positivisme in mij is de beste remedie
tegen dit alles.
Gelukkig Nieuwjaar aan alle fervente
column-lezers. Goede gezondheid, warme
vriendschap, veel zon tijdens de carnavalsoptochten, hopelijk geen nieuwe BTW
taksen op ons nationaal gerstenat en veel
leute en plezier tijdens het carnaval 2015.
België is toch het zotste land van de wereld.
Je moet maar even terug kijken naar wat er
allemaal gebeurd is in het voorbije jaar. Na
de verkiezingen van juli, door de enorme

procentuele winst van het gele bastion, was
het vormen van een regering erg moeilijk.
Ik dacht dat ze er zeker niet zouden uit geraken en meer dan 600 dagen nodig hebben
om een regering op poten te zetten. Maar
tot mijn grote verbazing verscheen op het
politiek toneel een tenger en kaal manneke
met een zware bril op zijn neus en op de
koop toe spreekt hij, Charel genoemd, met
een Franstalig accent. Hij durfde het aan
alle politieke partijen aaneen te lijmen en
ons landje onder te dompelen in een openluchtpretpark, want ons Chareltje komt uit
Waver waar hij zijn eerste stappen heeft
gezet in het alom bekende pretpark “Walibi”
en waar de leuze luidt: “Niet lullen, maar
zakken vullen”.
De black out, waardoor ze de stekker zouden
uittrekken in ons elektrisch dagelijks leven,
bracht bij veel mensen schrik voor hun
mooie, winterse, warme avonden bij hun
familie in de knusse en gezellige woonkamer en maar kijken naar de beeldbuis, een
verslavende uitvinding ons opgelegd door
enkele opgefokte, dikke en zetel verslijtende
Elektronica-ingenieurs, uit de vorige eeuw,
naar feuilletons zoals die “Familie die nooit
hun Thuis” vinden, en waar nooit een einde
aan komt. Maar zouden wij niet gelukkiger
zijn daar onze vrouwtjes niet meer moeten
stofzuigen, afwassen, strijken, een eenpansgerecht klaar maken en daarna aan te
schuiven aan een mooie verlichte tafel met
flikkerende kaarsjes en maar aperitieven
en zingen: “Joke, stop toch met koken...”
Daarna feesten tot in de vroege morgen in
alle dorpskroegen, want de horecabazen
kunnen hun witte kassa niet aansluiten op
de zwarte kabel. Toch een ferme “dank u”
aan Chareltje.

en hoe je er ook uitziet”. Daarom roep ik alle
mensen op zonder onderscheid van geslacht
of kleur een baard te laten groeien op jullie
smikkel en zing er maar op los, het leven
is mooi... !
De prestaties van onze Rode Duivels in
Brazilië waren alles behalve uitstekend. We
waren al door de internationale pers uitgeroepen
tot wereldkampioen, maar de Wilmots had
er iets op gevonden om onze atletische
en goed geschapen duivels in retraite te
laten leven als de paters van West-Vleteren
zonder hun zo uitdagende sexy wags te laten
overvliegen. En dan moesten wij die commentaren op “Een” aanhoren van Johan Boskamp, een Hollandse kaaskop die nog geen
woord Algemeen Nederlands kon uitbrengen
uit zijn vettige stinkende jenevermond. Ik
heb gehoord van mijn tante Geertrui uit
Antwerpen, dat alle medewerkers op het
schoon verdiep riepen: “Zet die ploat af.”
Ik vraag dan ook aan alle carnavalisten, de
rust te bewaren en verder te werken zoals
vroeger, de draak te steken met de Belgische
en wereldse politieke problemen. In het
carnaval kan het allemaal. Laat ons zingen,
lachen, leute en plezier brengen tijdens het
carnaval 2015. Ik groet jullie allen met een
drievoudig Alaaf.

Het 51ste Eurosongfestival trok een fenomenale groep kijkers. De winnaar was de
Oostenrijkse Conchita Wurst.
Wij weten nu nog niet waar de worst hangt,
want gedurende haar dankwoord zei Conchita letterlijk: “Met een baard laat ik zien
dat je alles kunt bereiken, wie je ook bent
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Laureaten van de Zilveren Nar van Europa 2015
Op het Feest der Goedgemutsten te Aalst op 3 januari 2015 werden de hierna vermelde carnavalisten vereremerkt
met de orde van de Zilveren Nar van Europa, de Euronar en de nieuwe Edelnar. 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
VZW - HERENTHOUT
DEVLEESCHOUWER Serge
MEURS Wim
0110 DE HEIKNUITERS - GEEL
LIEVENS Jacques
WILLEMS Evi
1244 ’T BAKSKE - MORTSEL
HAERENS Jamie
VAN HASSEL Youri

Limburg
0010 RIDDERS VAN DE KATTEKÖP - BORGLOON
RAMAEKERS Thomas
SMETS Jos
0255 RIDDERS VAN HECO - TONGEREN
TITS Bennie
0323 DE PINTEVEGERS - BERINGEN
CALEMI Adriano
JANS Robin
0409 DE ERTESJIETERS KESING - KESSENICH
(KINROOI)
GIELEN Kurt
0506 DE GAAPLEPELS BIESEL - MOLENBEERSEL
(KINROOI)
TRUIJEN Johan
WAGEMAKERS Stefan
0651 MIDDENCOMMITEIT CARNAVAL - LOMMEL
PEETERS Bert
RUYMAEKERS Carlo
0833 DE STROMANNEN - KONINKSEM
(TONGEREN)
TIELENS Karmen
VANSTRAELEN Mariette
0871 DE WOTTELZEKSKES - VELDWEZELT
(LANAKEN)
CORTLEVEN Sam
DOPS Philomene
0901 DE KEZELZEKSKES - ROTEM
(DILSEN-STOKKEM)
SIMON Defney
1059 NIT TE GELUIVE - SMEERMAAS
(LANAKEN)
CAUBERGH Dafne
CAUBERGH Marc
CROMBE Jeanine
HAESEN Gabriella
HAESEN Jean-Marie

MACHON Luciana
THIJS Robby
VANLOFFELT Jarne
1104 KAMP KARNAVAL 2002 - LEOPOLDSBURG
BOUTS Johannes
LENAERS Lisette
MERTENS Carla
VANHOVE Jacky
1202 DE LINDEMANNEN - RUTTEN

1520 RAOD VAN WIS TOT MANJEL - STOKKEM
(DILSEN-STOKKEM)
JANNIS Anja
VANKEVELAER Ronny
1572 DEE VAN KOTSHOVEN - KORTESSEM
COLSON Michael
VAN DER STRAETEN Leen
1585 KAMPSE FEEST KONIJNEN - LEOPOLDSBURG
GORIS Freddy
TRUYERS Manuel

(TONGEREN)
HEX Michael
MEESEN Ruben
OLYSLAGERS Danny
ROBIJNS Danny
SEGERS Chris
VOORTMANS Bjorn
1344 DE KAMPSE VEDETTEN - LEOPOLDSBURG

VAN GASSE Robin
1649 DE WITTERS - KANNE (RIEMST)
EPDING Jean-Luc
MELARD Jean-Luc
1715 CARNAVALSVRIENDEN VAN DE WEG
ZWARTBERG - OPGLABBEEK
SCHREURS Davy
SCHREURS Hendrik

Oost-Vlaanderen

GILLAER Joel
VAN DE KERKHOVE Michel
1388 DE STROOPMENNEKES - BORGLOON
DANIËLS Marco
DEROULOU Martijn
1468 DE ZEIVER LEPKES - NEEROETEREN
(MAASEIK)
HEUTEN Jordy
VANDEBOSCH Melissa
1480 DE BOEMELGARDE - TONGEREN
ACKX Cindy
CLOESEN Sylvain
1505 DE BOLLEKES - OPGLABBEEK
EERLINGS Christophe
GARCON Raf
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0051 WUITENSKOMITEE - HAMME
AENDENHOF Benny
VAN HASSEL Rene
0102 ORDE VAN DE PALINGBOER - BAASRODE
(DENDERMONDE)
BERGHMANS John
0125 GEMEENTELIJK CARNAVALCOMITE
- WETTEREN
BAUWENS Roger
VAN BOCKSTAELE Lisette
0152 DE NACHTVLINDERS - HAASDONK
(BEVEREN-WAAS)
PINCÉ Diederik
PINTENS Marie-José
VANDERWAL Alexandra
0513 KARNAVALCOMITE MERELBEKE vzw
- MERELBEKE
CAECKEBEKE Patrick
VANDEVELDE Isabelle
0519 DIE HAMSE WUITENS - HAMME
HEIREWEGH Kato
MUYLAERT Godelieve
0538 ORDE VAN DE BAKSTEEN - STEENDORP
(TEMSE)
BOODTS Thomas
VYT Stijn
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0564 FEEST- EN SPORTCOMITE
KWENENBOS - MERELBEKE
CASTELEYN Nele
ROUAN Kristof
0635 GEMEENTELIJK CARNAVALCOMITE
- TEMSE
VAN DROM Debby
VAN GREVELINGE Cheyenne
0674 ORDE VAN DE JEINEN BUGGENHOUT
EECKHAUT Bart
0998 DE KAZOO’S - HAMME
COOLS Lieven
DE WILDE Karine
VAN DEN BOSSCHE Cédric
1037 STEDELIJKE VERENIGING ORDE
VAN DE RAEPE vzw - LOKEREN
DE WILDE Bart
SUYS Sofie
1054 DE TRIANGELEERS - MERELBEKE
DE CORTE Marleen
SLEEUWAERT Andy
1172 DE KADEITSCHIEST - RONSE
GEENENS Chris
VLIEGHE Barbara
1346 DE KLEINE ZWAANTJES BELSELE (SINT-NIKLAAS)
FRANCQEN Jozeph
RAAYMAKERS Bjorn
1366 DE CHAKOOSLOZEN - MERELBEKE
DE VOGELAERE Tom
SEGHERS Kevin
VANDESYPE Annelies
VANDEVELDE Evi
VLERICK Dennis
1372 D’OMERKES - BAASRODE
(DENDERMONDE)
BERGMANS Joni
DE RAES Wim
LOVERIE Matthias
LOVERIE Melissa
1380 DE TCHA TCHA TCHA’S - ZOTTEGEM
DE NEVE Pieter
1511 DE SJATTRELLEN - AALST
DE BRUECKER Marc
DE GOLS Wendy
DOOMS Ann
DUWEZ Nikki
LINTHOUT Petra
MOYERSOON Veerle
VAN CONINGSLOO Chris
VAN DEN BERGHE Kristof
VAN LANGENHOVE Alain
WERTBROUCK Muriel
1575 DE BOLLEKIES - RONSE
D’HONDT Mathieu
SEEUWS Kevin
1601 THE BRITISH GUARDS RONSE

BATTEAU Sven
HAINES Jeremy
1632 DE BEUZAKKEN - WETTEREN
DE MEYER Filip
LIEBRECHT Hugo
1717 DE CONFETTI’S - ZOTTEGEM
D’HAESE Christian
DE CLERCQ Robbie

Vlaams-Brabant
0002 ORDE VAN DE PIETERMANNEN - LEUVEN
DEPRÉ Jacqueline
VOLKAERTS Carine
0027 GILDE VAN TIELEBUIS - DIEST
CORVELYN Patrick
MEES Luc
TIERELIERS Yves
0045 DE VARKENSKOPPEN - ZAVENTEM
HOOVELTS Michel
MELOTTE Mathieu
0062 RIDDERS VAN BRUNENGERUZ - TIENEN
DEBOES Marleentje
LEROUX Christophe

0268 HOFMAARSCHALKEN EN HOFDAMES - HALLE
DEKEYSER Joris
SWALUS Ine
0503 DE BOERKES HALLE
CHRISTIAENS Cindy
ELPERS Marcel
0720 ORDE VAN DE SENIOREN - HALLE
ABBELOOS Jean-Paul
1118 LES SANS LIMITES - HELECINE
DARDENNE Dylan
DARDENNE Olivier
DETISTE Romane
1249 HKV DE LESTE KANNEKES - HALLE
DELEENER Tomas
DEMOL Gijs
JAUMOL Leen
PINT Stijn
1291 DE STOUTE MENNEKES - HALLE
BORREMANS Kevin
DE VOS Samuel
1350 SCREAM TEAM - LANGDORP
(AARSCHOT)
OYEN Selina
VANMECHELEN Stefan
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1428 CC JATIENEN - TIENEN
AMERIJCKX Eddy
MOONS Christophe
1509 DE ROEFTOEJOERKES - HALLE
VAN BOCKSTAELE Tina
WALRAVENS Kimberley

West-Vlaanderen
0064 ORDE VAN DE EZEL - MIDDELKERKE
DEGRIJZE Marcella
LETERME Johan
0630 ORDE VAN DE VLASCH’AARD - KORTRIJK
VANHASSEL Geert
0644 DE KANDEELETERS - MENEN
OOSTERLYNCK Thierry
1165 DE SLAAPMUTSE - LOMBARDSIJDE
(MIDDELKERKE)
COOPMAN Davey
GERMONPRÉ Gino
MESSIAEN Chelsea
1304 STEDELIJK RODENBACH CARNAVAL
- ROESELARE
DEGRYSE Heidi
ESTHER Rita
1352 ORDE VAN ‘T BELGIEKSKE - GULLEGEM
(WEVELGEM)
VERFAILLIE Emma
1411 DE KEIBOERKES - POPERINGE
VANDEKERCKHOVEN Philip
VANDENABEELE Natasja
1444 ORDE VAN DE POPERINGSCHE POTÜLS
- POPERINGE
DECREUS Bart
TIMPERMAN Brenda
1503 DE VLETERBEEKVISSERS - POPERINGE
DESEYNE Debbly
VAN MULDERS Serge
1550 ORDE VAN DE FLODDERS - POPERINGE
ELSKENS Francois
VAN DER PERRE José
1574 ORDE VAN DE DOLLE DOLFIJNTJES
- ROESELARE
DERLUYN Kimberly
VANDENBERGHE Geoffrey
1650 ORDE VAN DE DUBBELDECKERS
- POPERINGE
DECROCK Wim
RYCKEGHEM Djeffry

INDIVIDUELE LEDEN
5315 DE BOECK Gunther
5325 VAN HECKE Erika
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Laureaten van de Euronar 2015
VERENIGINGEN
Antwerpen

Oost-Vlaanderen

0021 GILDE DE KNULLEN - MECHELEN
AERTS Anja
0110 DE HEIKNUITERS - GEEL
MELLEBEECKX Annita

0051 WUITENSKOMITEE - HAMME
DE RIDDER Johan
0152 DE NACHTVLINDERS - HAASDONK
(BEVEREN-WAAS)
FONTEYNE François
VAN HERCK Wim
0519 DIE HAMSE WUITENS - HAMME

Limburg
0871 DE WOTTELZEKSKES - VELDWEZELT
(LANAKEN)
BROUX Mathieu
RAMPEN Marcus
1059 NIT TE GELUIVE - SMEERMAAS
(LANAKEN)
TOLLENAERS Johan
VRANCKEN Jean
WELKENHUYZEN Marc
1167 JONGE KAMPSE NARREN - LEOPOLDSBURG
MARTENS Tom
1251 DE BINKE - SINT-TRUIDEN
COLLIN Dimitry
VANHEES Michele
1388 DE STROOPMENNEKES - BORGLOON
DEWALLEF Eddy
1480 DE BOEMELGARDE - TONGEREN
CLOESEN Josina
DEGRAEN Robert

1234 PRINSENKAMER LEDEBERG - LEDEBERG
(GENT)
NEVEJANS Nico

Vlaams-Brabant
0087 ORDE VAN DE LADY’S LAKEN BRUSSEL
DE BONDT René
TILBURGH Marleen
0268 HOFMAARSCHALKEN EN HOFDAMES
- HALLE
MERTENS Jean-Louis
1118 LES SANS LIMITES - HELECINE
HATE Gaetan
1206 CARNAFOLK - KRAAINEM
WILLEGEMS Karine

West-Vlaanderen

HEIREWEGH Thomas
THYS Nathalie
0538 ORDE VAN DE BAKSTEEN - STEENDORP
(TEMSE)
MOENS Walter
TEMMERMAN Johan
THOMAES Chris

0064 ORDE VAN DE EZEL - MIDDELKERKE
DECLOEDT Ilse
0630 ORDE VAN DE VLASCH’AARD - KORTRIJK
CLAEYS Jeanine
0927 DE PLATZAKKEN - MENEN
DEBACK Ronny

INDIVIDUELE LEDEN
5315 DE NEEF Marc

Laureaten van de Edelnar 2015
VERENIGINGEN
Antwerpen
0021 GILDE DE KNULLEN - MECHELEN
AERTS Jean
0110 DE HEIKNUITERS - GEEL
BELMANS Roger
JACOBS Frans
0119 DE LOEBASS - REET (RUMST)
CLAES Rosa
VAN HOECK Renaat
0401 DE HEMELSUSSEN- BEERSE
WOUTERS Stan

0506 DE GAAPLEPELS BIESEL - MOLENBEERSEL
(KINROOI)
KUNNEN Jean
MAESSEN Hubert
0715 EISDEN’S PAUWEN - EISDEN

Limburg
0134 DE PALINGEN - PAAL (BERINGEN)
VAN DONINCK Julien
VERBOVEN Jos
0255 RIDDERS VAN HECO - TONGEREN
HAIVERLAIN Philippe
SMULLENBERGHS Jean
0479 EL SPORTIVO’S - SINT-TRUIDEN
BERWAERS Benny
DIGNEF Lucien

(MAASMECHELEN)
FRAUSSEN Herman

Oost-Vlaanderen
0028 DE SLEUREN - LEDE
VERHAEGEN Willy

0037 ‘T FOLKLOORKE - ADEGEM (MALDEGEM)
WILLEMS Frank
0139 CARNAVALRAAD DENDERLEEUW DENDERLEEUW
SONCK Luc
0152 DE NACHTVLINDERS - HAASDONK
(BEVEREN-WAAS)
BLOMMAERT Willy
0292 LOS VANHECKOS - SINT-NIKLAAS
THIJS Sandra
VAN HECKE Marie-Jose
0519 DIE HAMSE WUITENS - HAMME
VAN GOETHEM Eduard
1037 STEDELIJKE VERENIGING ORDE
VAN DE RAEPE vzw - LOKEREN
DE KEYSER Rony

West-Vlaanderen
0630 ORDE VAN DE VLASCH’AARD - KORTRIJK
VANWIJNSBERGHE Noël

INDIVIDUELE LEDEN
5161 NEETENS Luc
5165 VAN GIJSGEM Eddy
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FESTIVALSHOP
DE GROOTSTE VOORRAAD

Kostuums en Feestartikelen

www.festivalshop.be
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4 x 11 jaar carnaval in Smeermaas
Voor het Maasdorpje Smeermaas is het carnavalsseizoen 2014-2015 een jubileumeditie. Sinds het seizoen 1971-1972
trekt al 44 jaar de carnavalsstoet door de straten van Smeermaas en in december werd Servé Moonen tot 44ste prins
uitgeroepen. Dat alles samen maakt dat men dit jaar 4 x 11 jaar carnaval viert!
Het hoogtepunt van het 44ste carnavalsjaar
staat gepland op vette dinsdag 17 februari
2015. Dan vindt de 44ste carnavalsstoet
plaats. Zo’n 45 groepen en carnavalswagens
zullen dan in een bonte stoet de straten van
Smeermaas trekken.
Aansluitend vindt in zaal Jeugdpark het
groot “vastelaovesbal” plaats met tal van
optredens.
Tevens vindt ’s avonds een groots vuurwerk
plaats.
Drie dagen eerder, op zaterdag 14 februari
2015, wordt tijdens de kindernamiddag de
nieuwe jeugdprins en/of jeugdprinses bekend
gemaakt. De opvolger van Dafne I mag dan
samen met prins Servé I voorop gaan
tijdens de “Smèèrmaozer vastelaovend”.

De (georganiseerde) Smeermazer carnaval
kent zijn oorsprong eigenlijk in het jaar
1956.
Toen werd de eerste raad van elf opgericht,
genaamd “De Pumpelèrs”.
Bakker Jef Huysmans werd de eerste prins en
Jef Rousseau schreef de eerste Smeermazer
carnavalsschlager. Er werd ook een stoet georganiseerd die uittrok op carnavalsmaandag.
Helaas hielden De Pumpelèrs maar een paar
jaar stand.

Tien jaar lang (jaren 60) trok er geen stoet
door de straten van Smeermaas en een prins
was er dus ook niet meer.
In 1971 besloot men een nieuwe raad op
te richten, luisterend naar de naam cv De
Grenspumpelère. Bartho I was de eerste
prins van de nieuwe raad. De carnavalsstoet
vond vanaf nu plaats op carnavalsdinsdag.
Dit was de nieuwe start en het begin van 44
jaar carnaval in Smeermaas.
Spijtig genoeg stopten ‘De Grenspumpelère’
in 2006, na 35 jaar, met de organisatie van
het Smeermazer carnavalsgebeuren en
gaven ze de fakkel door aan cv Nit te geluive.
Dankzij cv Nit te geluive’werd de organisatie
van de carnavalsstoet en de verkiezing van
de prins onmiddellijk verder gezet, zodat de
traditie van het Smeermazer carnaval niet
verloren ging.

De 44ste prins, Servé I, is echter geen onbekende voor F.E.N.-Vlaanderen. Servé Moonen
is Limburgs F.E.N.-Commissaris (regio Maasland). Daarnaast is hij ook voorzitter van de
raad van elf, cv Nit te geluive.

De raad van elf van Smeermaas, cv Nit te
geluive wenst iedereen een geweldige
“vastelaovend” toe en hoopt U allen te
mogen verwelkomen op carnavalsdinsdag
voor de 44ste carnavalsstoet!
Smeermaas, 3 x Alaaf
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ADVOCATENKANTOOR DEBUYST

Frederic DEBUYST Alda ROMAIN Greet HELEVEN
Jessie BAERTS Lien VAN MARCKE

Gratis eerste consultatie
Regulier - Rechtsbijstand - Pro Deo - Forfaitair
St.-Truidersteenweg 247 - 3840 Borgloon (Gotem)
012-26 32 04 012-21 30 66 www.justius.be
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Ridders van de Katteköp - Narrendom Haren
vieren uitbundig 4 x 11-jarig jubileum
Voor wie op 4 januari 2014 aanwezig was op het Feest der Goedgemutsten in de fruitveiling te Borgloon, zijn de
Ridders van de Katteköp uit het Narrendom Haren(Limburg) beslist geen onbekende. Het werd een gradioos feest
waar nu nog steeds met veel lof of over gesproken wordt.
Dit jaar hebben de Ridders van de Katteköp opnieuw met vereende krachten alle zeilen bijgezet om van hun 4 x 11-jarig
bestaan een topper te maken. Zware uitdagingen zijn de Katteköp nooit uit de weg gegaan en dus werd, na vele nachtelijke vergaderingen, beslist om er ook deze keer een “specialeke” van te maken.
Narrendom Haren.

Viering 4 x 11 jaar carnaval in Haren.

Velen zullen zich al menig keer de vraag
gesteld hebben waar de naam “Narrendom
Haren” vandaan komt. Wel, eigenlijk is dit
een verhaal op zich.

Al sinds 1972 zijn de Ridders van de Katteköp organisator van de jaarlijkse carnavalstoet in het zogenaamde narrendom Haren
(Widooie, Piringen, Haren-Bommershoven).
Op 1 maart 2015 zal dan ook de 44 carnavalstoet door het carnavaleske narrendom
trekken onder de leiding van Prins 2015
Eddy III (Thijs) en Jeugdprins 2015 Jarne
I (Poot). Zij werden tijdens het carnavalsweekend van 31 januari en 1 februari onder
een zeer ruime belangstelling aangesteld in
de narrentempel van het Narrendom Haren
te Bommershoven. Het werd een grandioos
feest dat in de annalen van deze dynamische
vereniging beslist met een stip zal aangeduid worden.
ste
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De initiatiefnemers hebben destijds
dus ook heel wat overredingskracht
moeten aanspreken om zowel het
toenmalige gemeentebestuur van de
nieuwe fusiegemeente, alsook de vele
medewerkers uit Haren te overtuigen van
hun idee.

Zo lag het o.a. al geruime tijd in hun bedoeling om het bestaande carnavalsmonument, dat sedert 25 november 1989 op het
Widooierplein te Widooie staat, in een nieuw
kleedje te steken.
De intentie was er en dus werden de
mouwen opgestroopt om eigenhandig een
nieuw monument op te trekken, met als
resultaat dat momenteel op de plaats waar
de Harense carnaval ooit begon, nu een fraai
monument staat waarop al de namen van
alle prinsen, prinsessen, jeugdprinsen en
jeugdprinsessen, die in het verleden over het
narrendom regeerden, vereeuwigd werden.
Je zou het zowaar “the wall of fame” van de
Harense carnavalshoogheden kunnen noemen. Het Widooierplein kreeg er bijgevolg
ook een passende verfraaiing bij terwijl de
inwoners van Widooie er erg blij mee zijn.
De officiële inhuldiging vond plaats op zaterdag 8 november 2014 onder een ruime
publieke belangstelling en in aanwezigheid
van de burgemeesters van Tongeren en Borgloon, die hun lofbetuigingen voor het werk
en de inzet van deze dynamische vereniging niet onder stoelen of banken staken.
De beide burgervaders beschouwen het
Harense carnaval als het ideale bindmiddel
om de banden tussen de steden Tongeren
en Borgloon te verstevigen. Het is bovendien
uniek in gans Vlaanderen, dat bij een festiviteit van een carnavalsvereniging steeds
twee stadbesturen vertegenwoordigd zijn.

Het was in de maand september 1971 dat
wijlen Etienne Jacobs en Jef Langenaeken
(huidig
penningmeester
van
FENVlaanderen), tussen pot en pint, het idee
lanceerden om in de toen net samengestelde
nieuwe fusiegemeente Haren (Limburg),
bestaande uit de kerkdorpen Piringen,
Widooie en Haren-Bommershoven, een
carnavalstoet te organiseren. Een meer
dan waanzinnig idee op dat moment, want
u moet weten dat deze vier kerkdorpen
geografisch gezien totaal gescheiden
liggen, samen amper 2000 inwoners telden
en bovendien nog doorsneden worden door
een drukke gewestweg.
Velen hebben toen dan ook spontaan
gereageerd met het gekende gebaar van
de wijsvinger met een bewegende hand
aan het voorhoofd.

Ridders van de Katteköp zich om de twee
weken rond de vergadertafel en werden de
verschillende opties en plannen, vaak tot
diep in de nacht, besproken en vastgelegd.

Ouderdomsdeken en stichter van het Harense carnaval Jef Langenaeken, die samen
met zijn echtgenote Jacqueline Vanheusden,
Aangezien binnen de carnavalswereld alles
in het teken van het getal “elf” staat, behoort
het bijgevolg ook tot de geplogenheden
om ter gelegenheid van een veelvoud van
het getal elf, telkens een jubileumviering
te houden.
Meteen na het einde van het vorige carnavalseizoen, zeg maar tijdens de lente
2014, schaarde de Raad van Elf van de
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tijdens de Zitting van de Derde Jeugd van
het huidig carnavalseizoen, aangesteld
werden tot Prins en Prinses van de Derde
Jeugd, was uiteraard bijzonder gelukkig met
dit onvergetelijk moment. Beiden stonden
immers vanaf de eerste minuut in de bres
en hebben de piepkleine vereniging, die
van start ging met drie vrijwilligers, zien
uitgroeien tot een vereniging die op vele vlakken
in de carnavalswereld
gerespecteerd wordt. Hun
inzet, gedurende de voorbije 43 jaar, was dus niet
tevergeefs en dat doet
beiden veel deugd.
Een volgend actiepunt
dat de Katteköp op hun
programma hadden staan
in het kader van deze
jubileumviering was de
bedeling van speciale
Harense carnavalsvlaggen
waarmee de bewoners,
ter gelegenheid van de
jaarlijkse carnavalstoet, hun huizen kunnen
bevlaggen. Liefst duizend vlaggen werden
aangekocht en kort na nieuwjaar werd van
start gegaan met de huis aan huisverkoop.
Een verkoop die ondertussen buiten alle

verwachtingen erg succesvol verlopen is,
zodat Haren op 1 maart, ter gelegenheid
van de stoet wellicht volledig groen, geel
en rood zal kleuren. De Katteköp zijn de
inwoners van Haren hier erg dankbaar voor
en zullen als tegenprestatie er voor zorgen
dat op 1 maart een prachtige en vrolijke jubileumstoet door het narrendom zal trekken.

Tenslotte stelden de Ridders van de Katteköp
op 31 januari en 1 februari 2015, onder een
publieke belanstelling van maar liefst 1700
aanwezigen, respectievekijk Prins Eddy III
en Jeugdprins Jarne I aan.

Marion Hoop Design

In het kader van de 4 x 11-viering werd
tijdens de zomermaanden eveneens gestart met de bouw van een fonkelnieuwe
prinsenwagen.
Honderden uren vrijwilligerswerk zijn er
aan vooraf gegaan terwijl men momenteel,
op een zeer geheime plaats buiten Haren,
bezig is met de finale afwerking. De Katteköp
hebben tot op dit
moment nog geen
centimeter van hun
plan blootgelegd.
Alles verliep onder
de grootste geheimhouding met
de bedoeling op
1 maart echt te
verrassen met een
“wowmoment”.
We kijken dus met
zijn allen uit naar
de 44ste carnavalstoet van het narrendom Haren.
Hopelijk laten de
weergoden zich ditmaal van hun beste zijde
zien, want van stormweer en sneeuwbuien
weten de Katteköp alles te vertellen. Een
herhaling daarvan is beslist het laatste wat
ze kunnen wensen.

MAILBOXEN
Sedert een tweetal jaren doen wij
er alles aan om zoveel mogelijk
briefwisseling te verzenden via
internet.
Dit systeem heeft talloze voordelen
ten opzichte van de verzendingen
via de klassieke post.
Helaas moeten wij vrij regelmatig
vaststellen dat sommige mensen
hun mailboxen nauwelijks of zeer
laattijdig consulteren.

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

Foam Veren Boa’s Foamhoeden
Voor Carnaval en Theater

Wij rekenen er dan ook op dat de
personen die in hun vereniging
verantwoordelijk zijn voor de
briefwisseling hier de nodige
aandacht aan schenken.
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Nieuwe lidgelden 2015 - 2016
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
2015-2016.
Pas aangesloten verenigingen, voornamelijk diegenen die zich lid gemaakt hebben tijdens de maanden januari, februari,
maart en april van 2015, 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.

het voordeel van de verzekering inzake
burgerlijke aansprakelijkheid.

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

Aangezien de laatste jaren almaar meer
gemeentebesturen aan verenigingen ,die
evenementen organiseren, de verplichting

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 2015 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.

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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Ephrem Delmotte en de Zotte Maandag
Ephrem Delmotte werd in 1938 medestichter van de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer Ronse (VVV) om vanaf 1946 het
secretariaat waar te nemen. Vroeger, tot na W.O.II was ‘Bonmo luupen op Zote Mondag’ een beetje in verval geraakt…
zijn laatste ‘Zote Mondag’ organiseren.
Ephrem wil de organisatie van de Zotte
Maandag niet meer op zich nemen.
Een ‘Comité van Zotte Maandag’ wordt
opgericht maar de organisatie van
9 januari 1961 zal echter worden afgelast omwille van de sociale onlusten
in ons land (eenheidswet).

In 1949 besloot de VVV op voorstel
van haar secretaris Ephrem Delmotte,
de hier en daar verspreide ‘bonmos’ te
groeperen in een stoet.
Op maandag 9 januari 1950 ging voor
het eerst een georganiseerde stoet uit.
Deze werd bedacht en opgesteld door
Ephrem en kende een groot succes.

In 1966 krijgt het Zotte Maandagcomité de naam van ‘Raad der Bommels’
die de ‘Zote Mondag’ verder zal omvormen tot de huidige ‘Bonmosfiesten’
(Bommelsfeesten).

Bijna jaarlijks brengt hij vernieuwing:
-1951: een eerste koning der Bonmoss
componeert zelf het ‘Lied der Bonmoss’
-1952: er komt een koningin bij
-1953: verdere uitbreiding van het
koninklijk hof: de komst van een Prins
-1954: het koningspaar krijgt een koningswens: geboorte van een Prinses.
-1955: organisatie van een eerste kindermatinee op zondagnamiddag: Bal der
Bonmokies
-1959: ter gelegenheid van de 10de Bon-

mosstoet op ‘Zote Mondag’ wordt het
standbeeld ‘den Bonmo’ opgericht aan
het station: een dansende nar. De dansende nar op een klok plaatsen is een
idee van Albert De Cordier: ‘De mensen
zullen zich later herinneren dat het initiatief voor het optrekken van het beeld van
stadsbeiaardier Ephrem Delmotte komt’
Op maandag 11 januari 1960 zal Delmotte

Dit jaar was het de 65 editie van de
Bommelsfeesten dit met Koning Axel en
Koningin Daphne hier te zien op foto bij
het borstbeeld van Prof. Ephrem Delmotte .
Op 18 april 2015 zal ter ere van Ephrem
Delmotte een galaconcert georganiseerd
worden om de 110 verjaardag te vieren
van zijn geboortejaar 1905.

BETALINGEN
Gespecialiseerd
in carnavalsartikelen
mantels - steken - kroontjes
scepters - breuken - medailles
schouderlappen
linten - borduurwerk

Bijvoorbeeld bij verzekeringen staat er

alle bedrukkingen

Pins en plaketten
in verschillende vormen,
maten en prijzen

Koolstraat 58
9300 Aalst

Wanneer u betalingen uitvoert ten
gunste van FEN-Vlaanderen dan
zouden wij het erg op prijs stellen
indien u op uw overschrijving
integraal de gegevens zou
overnemen die onderaan op het
stortingsformulier staan.

Telefoon: 053/78 77 66
E-mail: info@storcktrofeeen.be

Verzekering: 1111/011320

De drie voormelde gegevens
verwijzen enerzijds naar de aard van
de storting en anderzijds naar het
lidnummer van de vereniging en de
datum van uitvoering.
Op die wijze bespaart u ons heel wat
opzoekingswerk en kunnen fouten
voorkomen worden.
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Ronse, 65 jaar “Bommelfeesten”
Briljanten jubileum in een nieuw jasje
Ter gelegenheid van de 65-ste verjaardag der “Ronsische Bommelsfeesten”, op 10,11 en12 januari 2015 werd er begin
maart 2014 , op initiatief van Dhr. Michaux Ignace , Schepen der Stad Ronse en bevoegd voor “De Bommelsfeesten”,
een oproep gelanceerd naar elke Ronsenaar om actief mee te werken aan de realisatie van een nieuw podium/decor.
achterkant van “De Obelisk” uitgewerkt,
omringd door een volledig rondgaand
podium.

met de technische diensten van de stad,
kon men eind november overgaan tot de
onthulling van het nieuw decor en podium .

Het ontwerp zelf bestaat aan de voorzijde
uit het woord “Bommels”, dansende en ludieke onder elkaar geplaatste letters, rustend op een “Kroon” (symbool van macht,

Rondom dit laatste worden ook nog alle
logo’s van de “Ronsische Bommelsgroeperingen” aangebracht.

Iedereen die wenste mee te werken, diende
tegen eind april een ontwerp of idee binnen
brengen. Aan de hand van een soort “wedstrijd” zou er een keuze gemaakt worden
(uit meerdere inzendingen) om dan, in
samenwerking met de stedelijke technische
diensten, over te gaan tot de uitwerking
van een nieuw decor/podium. Het was de
bedoeling om zo veel mogelijk “Ronsenaars”
te betrekken bij dit initiatief.

Op 28 december 2014 (op “onnozele
kinderkesdag” …) werd het nieuwe decor/
podium uiteindelijk officieel ingehuldigd. Het
resultaat van de samenwerking tussen dhr.
schepen Ignace Michaux, ooit zelf “Bommelskoning” in 2008, en de ontwerper Christophe Delusinne, “Bommelskoning” 2010,
werd onder luid applaus goedgekeurd door
menig Ronsenaar en positief onthaald… op
naar de volgende tweede fase ….!!!

Reeds jaren stond het oude podium voor het
stadhuis in een hoek op de Grote Markt. Om
alle festiviteiten meer te centraliseren, werd
er gekozen om “De Obelisk” aan te kleden
en uit te bouwen.
Men is uiteraard niet over één nacht ijs
gegaan en er werd uiteindelijk gekozen voor
het ontwerp van Dhr. Delusinne Christophe,
Ronsenaar en zelf gewezen Bommelskoning
in het jaar 2010.
Na menig overleg werd er besloten om “in
fases” te werk te gaan, dus ieder jaar zal
er een “nieuwigheid” bijgebouwd worden
. In de eerste uitvoering werd de voor- en

Koning & Koningin).
Aan de achterkant werd er gekozen voor
een dansende “Nar” (reeds jarenlang de
belichaming van “De Bommelsfeesten”: iedere Ronsenaar wordt ook “ Ronsische Zot
“ genoemd …) doch in een vernieuwde uitvoering met “De Stadssleutel” in de hand .
Na weken van intens werk in samenwerking

Verzekeringspremies. Tijdig betalen is de boodschap!
Sinds de invoering van het nieuwe systeem om verzekeringen aan te vragen via
internet verloopt het administratief beheer
een pak vlotter dan in het verleden. Bijna
100% van alle verzekeringsaanvragen gebeuren op dit moment immers via internet
waardoor er automatisch een koppeling gemaakt naar de databank van de federatie.
De aanvrager krijgt meteen na het verzenden van het bericht automatisch een
ontvangstmelding terwijl FEN-Vlaanderen

er voor zorgt dat er 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.
Wat de vereffening van de verzekeringspremies betreft, moeten we toegeven dat
ondertussen, de betalingen ook een stuk
vlotter verlopen.
Niettemin zijn er toch nog enkele vereniGazet van de Carnavalist - Nr 177

gingen 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.
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advertenties “te huur” en “te koop”

in de
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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

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 huur
Diverse carnavalswagens. Carnavalwagen (zie foto) theme “Romeins/Egyptisch”. Heel veel plaats om een bergruimte te voorzien
en plaats om boxen te zetten.

Contactadres : De Biersussen - Balen
0771/260914
Verheyen Michel - Musstraat, 8 - 2490 Balen
GSM: 0494/13 11 99 - E-mail: michel@debiersussen.be
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Te koop
Carnavalswagen, met als thema “In de rouw door de ondergang
van de horeca”, dit kan mits een kleine moeite aangepast worden
aan uw thema. Er wordt een priester (isomo) op afgebeeld die
de inwijding doet van de koffietafel. Deze wagen wordt verkocht
inclusief onderstel. Er zit ook led-verlichting in uitgewerkt die je op
de foto’s niet kan waarnemen. Je kan met ruim 10 personen op de
wagen staan / dansen. Breedte: 3,2m - Hoogte: 4m en uitschuifbaar tot 5m - Lengte: 7,5m

Te koop
Verkoop van carnavalsremorque (in zeer goede staat) alsook 30
kostuums. Thema “Koningen”.
Afmetingen wagen: B = 2.50 m - L = 5.00 m - H = 3.00 m.

Contactadres : ‘t Gevolg - Hamme
Pieter Bieseman - Sint-Martensommegangstraat 21 bus 2 - Hamme
GSM: 0498/73 26 72
1716/100414
E-mail: biesemanpieter@gmail.com
Te koop
Carnavalwagen met als thema “school”. De wagen is opgebouwd als
trap, waarop schoolbanken zijn geplaatst. Er kunnen zo’n 15 personen
plaatsnemen op de wagen. Drie poppen zijn inclusief. De wagen is gebouwd op een robuust chassis met drie robuuste assen/wielen. Vooraan
is een zware draaikring geïnstalleerd. De totale lengte is zo’n 8 à 9 meter.
Wenst u enkel het chassis te kopen, wenst u de poppen te kopen ... alles
is bespreekbaar. Bij interesse > graag mailen aub.

25 kostuums te koop
tegen de prijs van
300 euro.

0529/080414
Contactadres : De Jimmyniekes - Dendermonde
Van den Berghe Patrick - Begijnhoflaan 38 - 9200 Dendermonde
E-mail: pat.vandebee@gmail.com
Te koop
De wagen is 12 m lang. Er zijn nog zeven schaakstukken extra
beschikbaar maar moeten nog afgewrkt worden. Daar kan
eventueel een tweede wagen van gemaakt worden

Contactadres : De Boströse Nachtoilen - Baasrode 0997/280314
Huyck Cindy - Broekkantstraat 83 - 9200 Dendermonde
E-mail: cindy.huyck@telenet.be - GSM: 0476/31 49 54

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

0580/020514

Te koop
25 indianenkostuums. 18 dames en 17 heren alsook 25 pruiken.

Contactadres : De Doorzakkers - Boorsem (Maasmechelen)
Patteet Armand - Schoorstraat 123 - 3631 Uikhoven
Telefoon: 089/71 36 29 - GSM: 0498/86 40 60
0646/300914
E-mail: armand.patteet@telenet.be
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advertenties “te huur” en “te koop”
Te koop
1. Draaicirkel voor zelfbouwwagen. Doormeter 1 meter.
2. Dessel met oog en trekbol.

in de kijker

Te koop
Te koop vanaf 07/04/2015 deze prachtige Disneytrein.
De trein is zeer mooi afgewerkt is, kan je nog dit carnavalseizoen
bewonderen op verschillende carnavalstoeten. (Lijst zie onze website www.tkliekskebudingen.be)
Hij is voorzien van zeer veel lichtjes welke de wagen extra tot zijn
recht laat komen op de lichtstoeten.
Deze wagen heeft zelfs vorig jaar de tweede prijs gewonnen op de
lichtstoet van Neerpelt.
Heb je interesse in deze wagen? Neem dan snel contact op en doe
een bod.
De trein is gemaakt in hout. Is 13 m lang, 3 m breed en heeft een
hoogte van 4 m (opgebouwd is dat 5.5 m hoog)

Te koop
Boxen 2 x 150 watt.
Prachtige staat.
1737/240714
Contactadres : Abnormaal - Heusden-Zolder
Serge Arduwie - Bavostraat 9 - 3550 Heusden-Zolder
GSM: 0485/23 23 38 - E-mail: vzwabnormaal@telenet.be

Te koop of te huur
Mooie carnavalswagen.Thema “Feestwagen” met afneembare poppen rondom de wagen. Aan de zijkant deurtje om op de wagen te
kunnen staan. Je kan vooraan, tussenin en vanachter op de wagen
staan. In totaal plaats voor 25 personen.
Stevige wagen en is heel gemakkelijk in gebruik voor te trekken
met jeep of tractor.
Afmetingen: lengte ongeveer 12 meter, hoogte 3.20 meter en
breedte 2.40 meter.
Prijs overeen te komen met Willems Lucien. Altijd bereikbaar!!!

Contactadres : De Jipie’s - Schakkebroek
Lucien Willems - Terbermenweg 138 - 3540 Schakkebroek
GSM: 0474/69 63 16 - Tel: 011/58 5 22 57
0397/010614
E-mail: elke.houwaer@telenet.be

0911/230115
Contactadres : ‘t Kliekske - Budingen
Steven Knops - Steengrachtstraat 4 - 3440 Budingen
GSM: 0495/75 01 79 - E-mail: info@tkkliekskebudingen.be

Te koop
Prachtige carnavalswagen. De wagen wordt pas verkocht na het
seizoen 2014/2015.
Voor meer info kan u zich wendentot Kristof 0479/35 37 89 of
Mark 0474/27 46 59

Contactadres : De Taffelere - Veldwezelt (Lanaken)
Bastiaens Kristof - Valmeerstraat 1a - 3770 Riemst 1047/170914
GSM: 0479/35 37 89 - E-mail: bastiaenskristof@hotmail.com
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Te koop of te huur
1. 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.

2. Carnavalswagen met als thema “Schotland”
Afmetingen: L: +-11,50m B: 2,50m H: 4,20m (leuning ingeklapt)
H: 4,80 (leuning uitgeklapt).
Zeer degelijk onderstel met overal dubbele banden
Er is in de voorste toren plaats voorzien voor de generatoren en in
de toren kan men ook de muziekinstallatie kwijt.

Men kan met deze wagens
verschillende thema’s uitbeelden en men kan ze ook
gebruiken om deel te nemen
aan lichtstoeten.

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

Te huur
Carnavalswagen. Het is een ruime trappenwagen en biedt plaats
voor 25 à 30 personen. Er zijn twee opbergruimtes voorzien voor
eventueel snoep en dergelijke. Signalisatie. Afmetingen - 10 m
lang, 2 m 60 breed, 3 m 80 hoog.
De wagen is volledig verbouwd, nieuwe vloer, rechte trap achteraan, verstevigd en gloednieuw thema aan de buitenkant. Groot
deel afgewerkt met polyester.
NOG VRIJ ALLE STOETEN VAN 2015! Huurprijs €300/stoet (zonder
bijhorende aanhanger!). Voor een volledig seizoen kan ook. Prijs
op aanvraag!

Contactadres : ‘t Groet Leweijt oet Neerharen - Neerharen
Bram Nivelle - Bunzingpad 7 - 3620 Neerharen
1692/270514
E-mail: tgroet-leweijt@hotmail.com
Te koop
Schitterende carnavalswagen te koop. Boven is er plaats voor een
prins of prinses. Aan de zijkanten van de wagen kan er ook volk
opstaan. Vooraan is er plaats voorzien voor een DJ.
De wagen is pas volledig terug gespoten en er is een groot berghok
achteraan.
Eventueel met kledij te koop Prijs overeen te komen.

Te koop
Carnavalswagen, bestaande uit 2 wagens met 2 x 4 zitplaatsen en
verhoog om skikanon op te plaatsen en ook voorzieningen om boxen
op te plaatsen.
Te koop met alle accessoires zoals skipakken, skilatten, skistokken,
skibrillen, oorverwarmbanden, dameskleedjes,skilaarzen, beenverwarmers, bierbekers .
Nog meer foto’s te verkrijgen.
Te bezichtigen na afspraak en prijs overeen te komen

Contactadres : Orde van Noarkerke - Nieuwerkerken
David Strauven - Mouveldstraat 16 - 3850 Nieuwerkerken
GSM: 0478/59 52 38 - Tel: 011/68 14 56
E-mail: ordevannoarkerke@gmail.com
1198/260514
Te koop
Uniek aanbod, deze kevers hebben jaren dienst gedaan tijdens de
carnavalstoet van Halle om mini-prinsenpaar en mini-hofnarrenpaar te vertonen aan het volk. Prijs overeen te komen.

Contactadres : Amuuze RBV - Ronse
1766/280115
Rue Chapelle Plnacho 40 a - 7912 Saint Sauveur
GSM: 0495/30 77 08 - Email: sylvie.ysebaert@skynet.be

Contactadres : Halattraction - Halle
Koen Dedoncker - Bergensesteenweg 81 b 2.3 - 1500 Halle
GSM: 0472/46 96 09
E-mail: koendedoncker@gmail.com
0183/260514
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Te koop
Wegens stopzetting cvDe Boelvaar uit Lanaken,v erkopen wij onze
opbergwagen (zeer goed onderstel, voor achter enkel as), een 8 tal
verschillende mooie kostuums !, (let wel zonder petticoat)
Sommige bijhorende attributen apart te verkrijgen (want alles is
uit mekaar gehaald), aan te passen hoedjes met eventuele pluimveren, 2 metalen karretjes om in te lopen.
Bij interesse wordt er een datum afgesproken waarbij alles te
bezichtigen valt.
Prijzen zijn overeen te komen.
Info via Maria (0496 058120) Deanna@scarlet.be
Jeanmarie (0497 791624) jms20@telenet.be

in de kijker

Te koop
Al deze carnavalkostuums zijn eigenhandig gemaakt en dus
uniek. Er werden mooie prijzen mee gehaald.
Thema “Thriller”
+/- 30 volwassenkostuums en +/- 5 kinderkostuums.
Alles moet weg wegens plaatsgebrek. Elk goed bod wordt overwogen.

1429/040913
Thema “Circus”
+/- 35 volwassenen kostuums +/- 5 kinder kostuums & 2 speciale clownkostuums. Elk goed bod wordt overwogen. Ook zijn er
alle onderdelen van onze wagen te koop ( Clown kop, trampoline,
schommel , handstukken, ... )

1429/100714
Contactadres : De Moesenezen - Moerzeke (Hamme)
Mario Nobels - Smidsestraat 82 - 9200 Grembergen
GSM: 0476/50 57 57 - E-mail: nobels_mario@hotmail.com

Te koop
1. Cowboypakken voor heren. (foto rechtsboven)
6 x wit hemd (2 x Medium - 2 x Large - 2 x Xlarge)
6 x zwarte vesten (3 x Medium - 3 x Large/Xlarge)
Alles samen voor 60,00 euro.
2. Cowboypakken voor heren.
Wit:rode hemden (nieuwprijs 17,95 euro) meteen bruine vest
(nieuwprijs 17,95 euro). Totaalprijs: 36,00 euro/stuk. Nu te
koop aan 10,00 euro/stuk, samen voor 7 stuks 70,00 euro.
Maten: 2 x 48/50 - 3 x 52/54 - 2 x 56/59
3. Splinternieuwe hoeden.
10 stuks bruine (nieuwprijs 7,99 euro). Totaalprijs: 40,00 euro
10 stuks zwarte (nieuwprijs 8,95 euro). Totaalprijs: 45,00 euro
0978/031114
Contactadres : De Boelvaar - Lanaken
Ramaekers Jeanmarie - Frater Damacenusstraat - 3620 Lanaken
Telefoon: 089/84 18 54 - GSM: 0497/79 16 24
E-mail: jms20@telenet.be

Doe een fatsoenlijk bod?

Te huur - Te koop
Prachtige carnavalswagen in twee delen. Zeer goed onderstel.

0542/070414
Contactadres : De Pierrotvrienden - Baasrode
Van De Perre Maurice - Bergveld 4 - 9255 Buggenhout
GSM: 0477/58 76 11 - E-mail: maurice.vandeperre@skynet.be

Contactadres : De Foefelere - Bilzen
Smets Kylie - Sint-Remigiusstraat 22 - 3740 Bilzen
1465/211014
E-mail: kylie.smets@telenet.be
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Te koop
Carnavalswagen: Lengte: +/- 13m Breedte: +/- 2.80m - 3m
Hoogte: +/- 4m (met de leuning uitgeschoven).
De carnavalswagen is gebouwd als trappenwagen en biedt dan ook
voor zeker +/- 50 personen plaats!
Hij heeft een zeer stevig Russisch chasis en is niet kapot te krijgen!
Onderin is er een grote bergruimte ( Voor bier en plezier)
Sinds 2013 volledig opnieuw opgebouwd met houten pannelen die
behandeld zijn met polyester!
Weg wegens aankoop van een nieuwe wagen en ander thema!!
Verlaagde prijs = 2000 euro

Te koop
Geheel van twee carnavalswagens, slechts eenmaal gebruikt (één
stoet).
ALLES NIEUW GEBOUWD !!
Thema : “De Bevrijding van ...we zien ze vliegen” , licht gebouwd
(isomo) , met bewegende vliegtuigen (draaien boven stadsmuren)
alles is ook voorzien om de twee wagens aan elkaar te hangen!
Zeer interessante prijs, voor snelle beslissers!! Geen kosten te
voorzien. Prijs overeen te komen. Wagens kunnen eveneens
verkocht worden met bijpassende kostuums (mits bijbetaling).
Neem gerust contact voor verdere info . Wagens staan momenteel
binnen in een verwarmde loods !

Contactadres : De Shelme
1546/080514
Bart Geraerts - Winevenstraat 37 - 3620 Veldwezelt
GSM: 0477/69 95 47 - E-mail: bartgeraerts83@gmail.com
Te koop
1. Mooie carnavalswagen uit polyester met als thema “Muziekwereld”.
De wagen bestaat uit 3 delen, een trekker, overbouw en twee getrokken karren. De wagen is 25 m lang, 3,70 m breed en 4,50 m
hoog. Op de wagen is er plaats voor een stroomgroep, drank , ... .
Er zijn tal van bewegingen zonder motoren alsook loopgroep te
koop.

Contactadres : De Clubmannekes - Ronse
Onijn Cedric - Maagdenstraat 4 - 9600 Ronse
E-mail: christophe.delusinne@pandora.be

1266/170115

Te koop
Wij stellen onze gekke garnalen te koop. We hebben 20 pakken ter
beschikking bestaande uit een hoed en een pak. Ze zijn zeer licht
en draagbaar. Over de prijs kan er gesproken worden.

1735/020514
Contactadres : Leut on den Teut - Kieldrecht
Warrens Benji - Sportpleinstraat 8 - 9130 Kieldrecht
GSM: 0496/93 46 08 - E-mail: benjiwarrens@hotmail.com

Contactadres : De Twiefelere - Lanaken
Kim Ector - Eikelenweg 165 - 3620 Lanaken
GSM: 0477/69 95 47 - Tel: 089/73 12 23
E-mail: kim.ector@hotmail.com

1644/120814

Te koop
Mooie carnavalwagen met het thema “Toy Story”.
Heel mooi afgewerkt, eerste prijs mee behaald!
Zeer goede staat. Vele bewegende delen op perslucht.
Alle vragen en andere foto’s via mail.
We zoeken een prijs rond de 1250€ (Bieden mag)

Contactadres :
1556/090214
Kindercarnaval Weelde - Weelde
Van Hees John - Koning Albertstraat 66 - 2381 Weelde
E-mail: johnvanhees@hotmail.com - GSM: 0476/89 32 06

Te koop
Drie mooie zwanen om op een praalwagen te plaatsen. Ze zijn in goede staat.
Ze hebben een hoogte van 2,00 m en het is mogelijk om er een persoon in
te zetten. De vraagprijs is 175 euro voor de drie of 70 euro per stuk.

0852/241014
Contactadres : De Boterlekkers - Ledeberg
De Boel Sopfie - Frans De Coninckstraat 8 - 9050 Ledeberg
GSM: 0493/59 27 56 - E-mail: christoph.de Buysscher@telenet.be
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actueel
Te koop
1. Een assortiment mooie kledij.

Te koop

one size + onderrok met beenverwarmers en sjaaltje.
advertenties88 disco
“terokjes
huur”
en “te koop”
disco hemden en 7 blazers

0606/021212
2. Zelfrijdende wagen in polyester. Heeft dienst gedaan als trekkend gedeelte en is voorzien om personen op te plaatsen.

Contactadres : De Linde Dèngskes - Sint-Truiden
1688/060115
Patrick Duchateau - Opheersstraat 15 - 3870 Heers
GSM: 0478/21 97 30 - E-mail: delindedengskes@hotmail.be
Te koop
Afmetingen: 9 m lang - 3 m breed - 3,30 m hoog. Vaste wc en bar
voorzien. Zeer veel bergruimte (afsluitbaar)
0606/160614
Contactadres : De Molensteenvrienden
Stuer Ronny - Stroperstraat 5 c - 9170 Sint-Gillis-Waas
E-mail: ronnystuer@telenet.be
Te koop
Grote smurf op paddenstoel. Carcamel ooievaar van de smurfen en
kat Azrael boeken. Alles in isomo met ijzer.
Er zijn meer foto’s via pieter.nijs@live.nl of 0497267057

1427/300414
Contactadres : Nie Kapot te Kreige - Tongeren
Sabine Daniels - Bulkerstraat 2 - 3700 Tongeren
GSM: 0497/03 24 98 - E-mail: sabinedaniels@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.

Contactadres : De Maloten - Lede
0564/181114
Pieter Nijs - Meirveld 22 - 9340 Lede
GSM: 0497/26 70 57 - E-mail: pieter.nijs@live.nl

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
Carnavalswagen. Thema “Wegenwerken/gemeente”. Drie afzonderlijke stukken. In totaal 17 meter. Gunstige prijs.

Contactadres : Sjchief - Buggenhout
1477/080414
April David - Larendries 43 - 2890 Sint-Amands
E-mail: okv.sjchief@hotmail.com - GSM: 0471/54 18 67

Te koop
Diverse polyester carnavalswagens. Ook verkoop van polyesterpoppen om wagens aan te kleden.

Contactadres : Sheif ad Maas - Maasmechelen
1669/050314
Eeckhout Stehan - Oude baan 317/5 - 3630 Maasmechelen
E-mail: stephan_eeckhout@hotmail.com - GSM: 0478/97 96 16

Te koop
1. Twintig kostuums bestaande uit prachtige tricolore vest, zwart
onderjasje, bijpassende pofbroek en kroon. Prijs overeen te komen.

1265/170314
2. Isomo kop “Delphine Boël” en “Manneke Pis”. Te koop als losse
onderdelen en afgewerkt zoals op de foto.

Te huur
Carnavalswagen
Thema “Boot”

Contactadres : Halfweg - Schakkebroek
Reynders Mario - Diestersteenweg 208 - 3293 Kaggevinne
E-mail: reynders.mario@skynet.be
1147/210913

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

1265/010414

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

2. Spaanse kostuums (heren, dames en kindermaten).
In totaal een 45-tal.
In zeer goede staat. Prijs overeen te komen

Te koop
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 : Nit te Geluive - Smeermaas
Moonen Servé - Brugstraat, 3/2 - 3620 Lanaken
GSM: 0477/21 29 03
E-mail: servaas.moonen@skynet.be
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advertenties “te huur” en “te koop”
Te koop
Uitgebreide collectie van prachtige kostuums in zeer goede staat.
Tevens enkele onderdelen om te gebruiken voor wagenopbouw.
Voor meer foto’s kan u altijd terecht op de website
www.destromannen.be
en op de website www.fenvlaanderen.be

Te koop
Tweedelige carnavalswagen
(thema “Slagerfestival) met
onderstellen. Drie aparte poppen bij.
De motoren van de kippen
die ronddraaien blijfen er op staan.
De verlichting kan je er
al dan niet bijnemen.

Contactadres : De Confetti’s - Zottegem
1722/110314
Robbie De Clercq - Ruddershovestraat 28 - 9620 Zottegem
E-mail: robbie.declercq@telenet.be GSM: 0477/51 57 57
Contactadres : De Stromannen - Koninksem
Donnay Ronny - Astridlaan, 86 - 3700 Tongeren
0833/090413
GSM: 0478/76 21 88 - E-mail: ronny.donnay@hotmail.com

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

Te koop
Muizen gemaakt in polyester. In goede staat.
Voor meer foto’s of info stuur gerust een email naar
dezuipschuitenstlaureins@hotmail.com
2x de groene muis 75€/stuk zijn ong 1m70 - 4 x het kleine
liggende muisje 25€/stuk.
De grote muis bestaat uit 2 delen ongeveer 2m hoog 75€

0906/181213
Te huur
2. Zelfrijdende wagen voor gans het seizoen 2015.
Thema “Tank met soldaten”. Er is plaats voor 20 personen.
De wagen kan gehuurd worden voor het volledige seizoen of per
weekend tegen een overeenkomstige prijs.

0906/171014
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

Te koop
Twee autootjes waar een kindje kan inzitten tot ong 6-7 jaar. De
sleutel achteraan draait op 12v en de lampjes vooraan werken
ook.

1742/151114
Contactadres : De Zuipschuiten - Sint-Laureins
Wildemeersch Alexander - Kleine Moerwege 18 - 9991 Adegem
GSM: 0477/54 46 19 - E-mail: dezuipschuitenstlaureins@hotmail.com
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Te koop
Praalwagen met als thema “ Pizzeria”. Enkel de opbouw van de
wagen: 9 Vespa scooters, 2 koks, 1 ober en nog drie andere poppen.

Contactadres : Goedemor - Lede
0695/260314
Junius Yves - Rammelstraat 40 - 9340 Lede
GSM: 0496/51 35 22 - E-mail: yvesjunius@skynet.be

Mooie praalwagen.

Te koop
1. Drakenkop met of zonder bijhorende drakenlijf, alsook klein
draakje op houten slee. Volledig gemaakt uit isomo.

2. Baron op troon. Volledig uit isomo + clownsneus (diameter
100 cm) gemaakt uit polyester.

Te koop

Contactadres : De Brosselkeire - Aalst
Brisard Gwen - Esplanadeplein 4 - 9300 Aalst
E-mail: akvdebrosselkeire@gmail.com

Contactadres : De Kontenbonkers - Lede
1209/240314
Moreels Chris - Katstraat 107 - 9340 Lede
E-mailadres: dekontenbonkers@gmail.com GSM: 0474/73 18 40

Te koop
12 veren om volledige wagen op en neer te laten gaan of een
persoon te doen bewegen.
Zie link om personen te doen bewegen
http://www.niegeweun.befilmkes/2011.htm
Zie link om wagen te doen bewegen
http://www.youtube.com/watch?v=7bZhbRjdEml
trefwoorden: karnaval beweging

Contactadres : Nie Geweun - Ninove
0932/140914
Geeroms Manu - Terlicht 20 - 9451 Kerksken
E-mail: manu.geeroms@telenet.be - GSM: 0479/62 04 06

1684/280314

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

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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necrologie

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

De Heer
Anselm Winderickx
echtgenoot van Mevrouw Mia Laenen
Secretaris en schatbewaarder - De Hamburgers - Oostham
Geboren te Kwaadmechelen op 17 augustus 1929
Overleden te Geel op 10 januari 2015

De Federatie betuigt haar innig medeleven aan de getroffen families, vrienden en kennissen.
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fenevenementen 2016

FEN-Artiestenavond

Zaterdag 26 september 2015
Smeermaas (Lanaken)

Try-Out BOL

Zondag 6 december 2015
Zonhoven

FEN-Banket

Zondag 13 december 2015
(plaats nog te bepalen)

Feest der Goedgemutsten
Zaterdag 2 januari 2016
Lommel

