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Lommel Carnaval stond garant voor een grandioze
edtie van het 44ste Feest der Goedgemusten!

Lidgelden 2017 zullen
binnenkort geïnd worden

F.E.N.-Feestbanket,
een gezellig eetfestijn

fenvlaanderen in dienst van carnaval
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editoriaal
Ook de muziekkeuze is in dat opzicht van
zeer groot belang. In een carnavalstoet
hoort carnavalsmuziek gedraaid te worden
en geen housemuziek.

het bezoek van een afgevaardigde vereerd
werd, maar ik ben er zeker van dat zij er
nota van genomen hebben om bij een volgende gelegenheid zeker even bij u langs
te komen. Nota bene!!! Uitnodigingen via
facebook worden niet opgenomen in onze
agenda als officiële uitnodigingen. Enkel en
alleen de uitnodigingen die ons bereiken
via een e-mailbericht of een brief komen
in aanmerking

Als voorzitter houd ik er eveneens aan om
alle aftredende prinsenparen te bedanken
voor hetgeen ze voor hun vereniging en voor
het carnaval hebben betekend. Hopelijk is
het voor hen een unieke ervaring geweest
en hebben ze ondertussen de carnavalsmicrobe stevig te pakken. De nieuw aangestelde prinselijke hoogheden wens ik bij
deze alvast veel succes toe.

Geachte lezers
Beste carnavalsvrienden
De carnavalstoeten draaien ondertussen al op volle toeren en we hebben
wederom mogen genieten van de vele
prachtige praalwagens ter gelegenheid
van de talloze mooie optochten.
Het hoogtepunt van de meeste carnavalsverenigingen waar ze een heel
seizoen lang naar uitgekeken hebben.
Vele dagen en ook late avonden werd
er gewerkt om deze mooie wagens en
kledij tijdig klaar te krijgen. Maar eerlijk
is eerlijk, de resultaten mogen gezien
worden. Het is alleen jammer dat tijdens
het eerste carnavalsweekend tal van
organisatoren hun stoeten niet hebben
kunnen laten doorgaan als gevolg van de
slechte weersomstandigheden.
Misschien is het goed iedereen er aan
te herinneren dat er niet alleen mooie
wagens moeten gebouwd worden, maar
dat men er ook moet voor zorgen dat op
het vlak van de veiligheid, de verzekering, het geluidsniveau, de wetgeving
op het wegverkeer, ... niets aan het
toeval mag overgelaten worden. Deze
zaken zijn niet alleen bedoeld om het
publiek langs het parcours te beschermen, maar ook voor uw eigen leden die
op de wagen vervoerd worden. Draag er
ook zorg voor dat het drankverbruik in
groep niet omslaat naar drankmisbruik.
Het publiek komt niet naar een optocht
kijken om een bende zatlappen te zien
voorbij slenteren. Integendeel, dit soort
toestanden zou zich in de toekomst wel
eens tegen de huidige populariteit van
het carnaval kunnen keren.

FEN Vlaanderen mag ondertussen met fierheid terugblikken op ons uniek ledenfeest,
het Feest der Goedgemutsten, dat dit jaar
doorging in de evenementenhal “‘De Soeverein” te Lommel. Carnaval Lommel stond
in voor de organisatie van dit groots indoor
carnavalsevenement. Een bijzonder woord
van dank aan het adres van deze mensen
is hier zeker op zijn plaats. Het was een
prachtig feest dat in alle opzichten aan zijn
doelstelling voldeed, namelijk een feest
waarbij de verbroedering en de carnavalsvreugde het centrale thema waren. 3500
personen waren present en de sfeer was
subliem. Carnaval Lommel bedankt en in het
bijzonder de man die er nachten van wakker
gelegen heeft, maar er toch in geslaagd is
om alles in goede banen te leiden. Een dikke
proficiat en merci aan Luc Van Dijck.

De machtsoverdrachten om de prinsenparen de macht te geven over hun stad
of gemeente tijdens de optochten, volgen
mekaar met een snel tempo. Deze mooie
traditie gaat op vele stads- en gemeentebesturen dan ook gepaard met een receptie.
Een woordje van dank aan de stads- en
gemeentebesturen is in dit verband beslist
op zijn plaats, vooral omdat ze op die wijze
hun waardering laten blijken voor het immense vrijwilligerswerk dat er binnen de
carnavalswereld leeft. Zonder de steun van
lokale besturen is het organiseren van carnavalsoptochten gewoon niet mogelijk. Een
steun die volgens mij niet noodzakelijkerwijze uit financiële middelen moet bestaan,
maar wel op logistiek vlak belangrijk is, om
alles mogelijk te maken.

Op het 44ste ledenfeest werden ook speciale speldjes uitgedeeld aan alle aanwezige
carnavalisten. Deze waren alleen op het
feest zelf te verkrijgen, gezien de beperkte
oplage. Het heeft dan ook geen zin om onze
commissarissen nadien lastig te vallen om
nog zo een speldje te kunnen bemachtigen.

Zoals jullie al weten is het huidig carnavalseizoen zeer kort maar krachtig, hetgeen
tot gevolg heeft gehad dat er erg veel
evenementen samen vielen op dezelfde
datum. Onze federatie telt momenteel 640
verenigingen en dus moeten alle zeilen
bijgezet worden door onze afgevaardigden
om op zoveel mogelijk uitnodigingen in te
gaan. Dat zulks niet altijd lukt, ligt voor de
hand, maar niettemin proberen we in de
mate van het mogelijke iedereen tevreden
te stellen met een bezoek. Als voorzitter wil
ik me bij deze dan ook verontschuldigen
indien uw vereniging dit seizoen niet met

Ook wil ik de laureaten van de zilveren,
euro-, en edelnarren feliciteren. De lijst van
deze laureaten vindt u terug in deze uitgave.
Hiermede sluit ik mijn voorwoord af en
wens u niet alleen een vrolijk carnaval, maar
vooral tijdens de stoeten een veilig carnaval.
Met carnavaleske groeten,
Jean-Jos Lecoque
Voorzitter FEN Vlaanderen
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Verantwoordelijke uitgever
J. LANGENAEKEN
Broekstraat 5
3840 BORGLOON
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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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laureaten zilveren nar 2016

Laureaten van de Zilveren Nar van Europa 2016
Op het Feest der Goedgemutsten te Lommel op 2 januari 2016 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

0025 DE JOKERS DESSEL
MOLLER Wim
0103 HERENTHOUTSE - K.V. PEER STOET VZW HERENTHOUT
VANNUETEN Johnny
VAN DEN SCHOOR Gerrit
0110 DE HEIKNUITERS - GEEL
DIERICKX Stef
MENS Ils
0179 DE GILDE DER BIERTONNEN - WIJNEGEM
LORNOY Walter
VETS Liliane
0401 DE HEMELSUSSEN - BEERSE
CROES Louis
DE JAEGHER Roy
1044 DE DRAA OEERE - OLEN
MICHIELS Hans
VAN ORSHAEGEN Lien

Limburg

0010 RIDDERS VAN DE KATTEKÖP - HAREN
TRIEKELS Nicky
0020 DE ZANDKRABBERKES - HECHTEL
FREDERIX Bart
HAESEVOETS Marc
HUYPKENS Eddy
JABLONSKI Tessa
KUNTSCHER Guy
PEETERS Jaak
VAN DE RIJDT Rob
VAN GOOL Rene
0033 DE ZIGEUNERBARONNEN - GENK
STEUTELINGS Jef
0086 RIDDERS VAN HET EVERZWIJN - LUMMEN
THEUNIS Johan
WAUTERS Seppe
0131 DE HEIKIESETERS - MEEUWEN
HAEX Tim
LUYS Wesley
VANDERMEULEN Joeri
0195 DE HAMBURGERS - OOSTHAM (HAM)
SPEGELAERE Jan
0255 RIDDERS VAN HECO - TONGEREN
LOIX Gino
LONCKE Kevin
0263 ORDE VAN DE TUTTERS - HASSELT
VIDAL Niels
0303 ORDE DER ASSERBAKKEN - AS
BERGER Dirk
DANIËLS Patrick
GIJZEN Guy
HUYNEN Paula
KUSTERS Jos
LEEKENS Patrick
VANDIJCK Linda
WIJNANDS Veronique
0323 DE PINTEVEGERS - BERINGEN
STOCKMANS Alfons

0335 DE TEUTONISCHE RIDDERS - DIEPENBEEK
AWOUTERS Marc
GOORTS Jochem
GULIX Ronny
KETELSLEGERS Bart
KETELSLEGERS Karel
KETELSLEGERS Kurt
MACHIELS Gregory
VANDEWEYER Johnny
0409 DE ERTESJIETERS KESING - KESSENICH
DONKERS Bjorn
EVENS Yentl
NELISSEN Jean-Pierre
0506 DE GAAPLEPELS BIESEL- MOLENBEERSEL
HOEKEN Wendy
RAMAEKERS Riet
0507 DE SLAMRIDDERS - HEUSDEN
DONKERS Tom
LEYSSENS Tony
VAN DEN BOORN Christoff

0579 DE ZWIEBERTJES - OVERPELT
DECKERS Patrick
FRANSSEN Johan
VAN KEMENADE Dylan
VANDUFFEL Jos
0651 MIDDENCOMMITEIT CARNAVAL - LOMMEL
SEGERS Ferdi
SEGERS Heidi
0714 DE BLAUWE DUIKERS - LOMMEL
BERKMANS Edith
KONINGS Antoon
VAN DE DONK Paul
VAN DER MOLEN Andre
0776 DE RARE VOGELS - NEERPELT
BREEMANS Patrick
GEUENS Ivan
GOORMAN Rudi
0833 DE STROMANNEN - KONINKSEM (TONGEREN)
STEEGEN Jan
VLIERS Bjorn
0872 ALBANUS III - DE SJOEMELEIRE - VLIJTINGEN
HERBEN Stefan
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MENGELS Francine
OTTENBURGS Celina
0901 DE KEZELZEKSKES - ROTEM
TRUIJEN David
VANDERHEYDEN Lindsey
VOORPIJLS Patrick
0904 DE POEDERLADERS - KAULILLE
RAYMAEKERS Koen
0906 DE GEZELLEN VAN TAXANDRIA - NEERPELT
BAEKEN Guido
BAEKEN Jolien
BEX Jean
SOUVERYNS Steven
VAN DE WIEL Helma
1055 DE WEERELT - WELLEN
DELLO Cindy
HERMANS Carlo
VANDECAASBEEK Wendy
VANROY Hendrik
1167 JONGE KAMPSE NARREN - LEOPOLDSBURG
BOONEN Lou
STROBBE Rudy
1197 ORDE VAN HEMEL EN AARDE vzw - LINTER
LIMBORGS Petra
VANBERWAER Helena
1198 ORDE VAN NOARKERKE - NIEUWERKERKEN
BUNTINX Jos
JIMMI Smets
LANGENAKEN Edgard
STRAUVEN Eddy
VANDEBROEK Nico
1202 DE LINDEMANNEN - RUTTEN (TONGEREN)
MULLENERS Eric
REWEGHS Gert
1251 DE BINKE - SINT-TRUIDEN
BIETS Bruno
BOGAERTS Kimberly
CASPERS Els
DEPREZ Christel
NEVEN Steven
RIETJENS Liliane
SCHROYEN Ronny
VANLEEUW Steve
1315 THE FUNCLUB VZW - PAAL
BROUX Pascal
DEFERME Manuella
ENGELS Clyde
MOESTERMANS Marie-Rose
1344 DE KAMPSE VEDETTEN - LEOPOLDSBURG
BOUTS Jean
PIQEUR Erwin
1355 DE AMATEURS - SINT-TRUIDEN
DERWAEL Ronny
HOLSBEEK Davy
LEMOINE Benny
OLAERTS Kenzo
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VANELDEREN Patricia
1373 FOREVER YOUNG - GROTE-BROGEL
GIELEN Tom
1388 DE STROOPMENNEKES - BORGLOON
MARTIN Patricia
VANDONINCK Sandrina
1403 DEHAMSEFEESTBEESTENvzw-OOSTHAM
BENS Joyce
RAYMACKERS Wendy
VAN GELDORP Farid
1439 DE FEESTKNALLERS - HEUSDEN-ZOLDER
MERTENS Chantal
RAYMAKERS Natalie
VAN DER STEEN Levi
VANHOUDT Kevin
1446 THE BLACK PANTERS - HEUSDEN-ZOLDER
CLAES Dennis
CLAES Dimitri
CLAES Gwen
SCHRIJVERS Nathalie
1468 DE ZEIVER LEPKES - NEEROETEREN
HEUTEN Eveline
TIESTERS Kim
1505 DE BOLLEKES - OPGLABBEEK
GEERKENS Johan
SAENEN Patrick
1520 RAOD VAN WIS TOT MANJEL - STOKKEM
KOOLEN Leslie
1526 DE FIREFLY’S - TONGEREN
HOUBEN Eno
SKIBOWSKI Katja
VANDAMME Indra
1572 DEE VAN KOTSHOVEN - KORTESSEM
STASSEN Eveline
VOETS Michael
1584 ORDE VAN THE BIERNEUZEN vzw TESSENDERLO
GRIETEN Timmy
GUBBELS Leen
1585 KAMPSEFEESTKONIJNEN-LEOPOLDSBURG
DEELKENS Sandrina
RAUS Stefan
1597 HENNIG HAM - HAM
BELLINKX Glenn
GEUKENS Jonas
MEYNCKENS Melvin
MOONS Glenn
NULENS Melanie
PEETERS Stef
VANGEEL Wim
VANKRUNKELSVEN Samuel
1643 DE TROTWAARLEEPERS - BILZEN
VANVOORDEN Andy
1649 DE WITTERS - KANNE
JETTEN Annick
MOURMANS Frans
1662 TOUCH DOWN - LOMMEL
JANSSEN Gert
STAKEBRAND Lisanne
1688 DE LINDE DéNGSKES - GROOT-GELMEN
DUCHATEAU Patrick
HAUBEN Lindsey
HENDRIX Peter
LAFOSSE Ludwik
MASSANT Annick
WIJNANTS Greta
1693 OOT JUDDERE - HERDEREN
DUCHATEAU Celvin
1698 CARNAVALCOMITE KERMT-TUILT-

SPALBEEK VZW - KERMT
ISENBORGHS Steven
LIETEN Raf
1711 DE TEUNGERSE MENNEKES - TONGEREN
LOX Jos
LOX Maxime
LOX Stefan
VERBEELEN Rony
1715 CARNAVALSVRIENDEN OPGLABBEEK OPGLABBEEK
KNUTS Martijn
PEX Petra
1755 DE BOGGETTER LANTERFANTERS
- BOCHOLT
BORMANS Fenne
VOSSEN Benjamin

Oost-Vlaanderen

0051 WUITENSKOMITEE - HAMME
BOODTS Benny
VAN KERCKHOVE Freddy
0102 ORDE VAN DE PALINGBOER - BAASRODE
VAN KEER Lucia
VAN PRAET Jordy
0519 DIE HAMSE WUITENS - HAMME
DE THAEY Johan
DE VOS Steffi
0538 ORDE VAN DE BAKSTEEN - STEENDORP

BRYSSINCK Serge
0542 DE PIERROTVRIENDEN - BAASRODE
CASSIMAN Lenke
PLOEGAERT Axana
PLOEGAERT Zoe
0635 GEMEENTELIJK CARNAVALCOMITE - TEMSE
CLAUS Eveline
COLMAN Martin
1054 DE TRIANGELEERS - MERELBEKE
BLANCQUAERT Anita
STEVE Valcke
1091 NABUKODONOSOR - RUPELMONDE
DE RONNE Kenny
1366 DE CHAKOOSLOZEN - MERELBEKE
GOETRY Stefanie
HOUTHOOFT Sander
VERMASSEN Sander
1372 D’OMERKES - BAASRODE
VAN POLLAERT Annelore
VERHEYEN Nico
1575 DE BOLLEKIES - RONSE
BOSMANS Pierre
VERPOEST Patrick
1591 DE LEUTENTREUTERS - WETTEREN
DE GHESELLE Dimitry
RAMAN Natascha
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VERHAEGEN Liliane
1717 DE CONFETTI’S - ZOTTEGEM
BEERENS Cyriel
BRUSSELMAN Viviane
D’HAESE Kevin
DE WINNE Danny
1766 AMUUZE RBV - RONSE
DERYCKE Herwin
RYCKBOSCH Niki
1771 CHIWAWA - BAASRODE
DE COCK Harrie
VAN AKEN Jean
1788 DE BOULEVARD - WETTEREN
DE KESEL Dirk

Vlaams-Brabant

0062 RIDDERS VAN BRUNENGERUZ - TIENEN
NESKENS Ria
VANGOEDSENHOVEN Patrick
0268 HOFMAARSCHALKEN EN HOFDAMES - HALLE
DEMEUMAUX Thibault
SOMERS Timmy
0333 HOF VAN VLAAMS BRABANT - LEUVEN
MARTEAU Anita
0503 DE BOERKES HALLE
DE GREEF Nick
MARIT Silke
0669 KARNAVALVRIENDENWEZEMAAL-WEZEMAAL
KREMER Danny
TIMMERMANS Gert
VERHEIJDEN Caroline
0798 STEDELIJKE PRINSENGARDE - HALLE
DE PROOST Liam
SERGEANT Christof
1428 CC JATIENEN - TIENEN
LORQUIN Annelies
VANDERVELDE Lieve
1496 PRINSENCONVENT LEUVEN - LEUVEN
BEERTEN Yzabho
BUELENS Kjell
1509 DE ROEFTOEJOERKES - HALLE
VANDENBOSSCHE Kevin
VANDENBROEKE Beatrice
1679 SABBA - SCHERPENHEUVEL
VRANKEN Nico
1747 ORDE DER KAARSKATTEN - SCHERPENHEUVEL
RYMEN Joyce
VERCAMMEN Patrick

West-Vlaanderen

0064 ORDE VAN DE EZEL - MIDDELKERKE
CLAEYS Jhon
HILLEBRAND Vanessa
0644 DE KANDEELETERS - MENEN
NUYTTEN Stephanie
1165 DE SLAAPMUTSE - LOMBARDSIJDE
GENEYN Zohra
1650 ORDE VAN DE DUBBELDECKERS - POPERINGE
OLLEY Sarah-Jane
RUCKEBUSCH Eddy
1674 HOF DER PRINSEN BREDENE - BREDENE
GHEWY Nico

INDIVIDUELE LEDEN
5326
5340
5341
5347

DE MEYER Cindy
DESMET Didier
DEDONDER Nancy
PEIRE Jonas
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VERENIGINGEN

Laureaten van de Euronar 2016

Antwerpen

0110 DE HEIKNUITERS - GEEL
GEUKENS Rosette
0179 DE GILDE DER BIERTONNEN - WIJNEGEM
HEEYGERS Paul
VETS Herman
0401 DE HEMELSUSSEN - BEERSE
ARNOUTS Linda
WOUTERS Wendy
0918 KARNAMOR - MORTSEL
DAEMS Willy
WUYTS Elke
1044 DE DRAA OEERE - OLEN
JANSSENS Nancy
LUYTEN Gert
VAN HOOF Freddy
VANHEUCKELOM Ronny
VANNUETEN Patricia

Limburg

0033 DE ZIGEUNERBARONNEN - GENK
COPPIN Raymond
PEEK Frans
TEEUWEN Freddy
0131 DE HEIKIESETERS - MEEUWEN
HAEX Lei
0195 DE HAMBURGERS – OOSTHAM
BELLINCKX Eddy
CLAES Patrick
CROONENBORGHS Jos
DILLEN Marcel
DILLEN Maurits
MAES Theo
PEETERS Alfons
0263 ORDE VAN DE TUTTERS - HASSELT
NICKMANS Marc
VERMESEN Eddy
0303 ORDE DER ASSERBAKKEN - AS
BERGER Modest
BERGMANS Marc
KELLENS Jean
0389 DE SPRINGERS - DIEST
BERVOETS Albert
POLLET Louis

VERENIGINGEN

0409 DE ERTESJIETERS KESING - KESSENICH
CARIS Roger
VANDEVENNE Davy
0507 DE SLAMRIDDERS - HEUSDEN-ZOLDER
SCHOPS Benny
TIELENS Benny
0651 MIDDENCOMMITEIT CARNAVAL - LOMMEL
VANBROEKHOVEN Stijn
0833 DE STROMANNEN - KONINKSEM
DONNAY Ronny
HERTIGERS Liesbeth
HOUBEN Edwin
LIEBEN Veerle
0906 DE GEZELLEN VAN TAXANDRIA - NEERPELT
PEETERS Mario
1055 DE WEERELT - WELLEN
BILLEN Mario
1104 KAMP KARNAVAL 2002 - LEOPOLDSBURG
SCHEPENS Sylvain
1167 JONGE KAMPSE NARREN - LEOPOLDSBURG

1698 CARNAVALCOMITE KERMT-TUILT-SPALBEEK VZW - KERMT
MARECHAL Wim
1711 DE TEUNGERSE MENNEKES - TONGEREN
CRO UGHS Rudi

Oost-Vlaanderen

0102 ORDE VAN DE PALINGBOER - BAASRODE
LAUREYS Davy
0292 LOS VANHECKOS - SINT-NIKLAAS
NICQUE Robin
0538 ORDE VAN DE BAKSTEEN - STEENDORP
OST Marc
0542 DE PIERROTVRIENDEN - BAASRODE
DE PLECKER Jean-Noel
PLOEGAERT Marino
0635 GEMEENTELIJK CARNAVALCOMITE - TEMSE
DE GENDT Davy
0636 DE KAZOEBEREERS - ZOTTEGEM
DUPONT Guy
MAGERMAN Paul

Vlaams-Brabant

JOOSTEN Sven
1439 DE FEESTKNALLERS - HEUSDEN-ZOLDER
VANWETSWINKEL Kevin
1643 DE TROTWAARLEEPERS - BILZEN
JACOBS Ronny
1693 OOT JUDDERE - HERDEREN
MERKEN Francis

0062 RIDDERS VAN BRUNENGERUZ TIENEN
WUYTS Théo
MARTEAU Louisa
0659 DE ORANJEVRIENDEN - DIEST
RODET Steve
0669 KARNAVALVRIENDEN WEZEMAAL - WEZEMAAL
BOON Rudi
DEROY Georges
VANDEPLAS Pierre
0798 STEDELIJKE PRINSENGARDE - HALLE
BOSMANS Cindy
1206 CARNAFOLK - KRAAINEM
DERIDDER Erik
SEVENANTS Sandra
1409 DE ZENNEDEUVELS - HALLE
BONNEWIJN-DELME Dimitri
BONNEWIJN-DELME Kimberly

West-Vlaanderen

1165 DE SLAAPMUTSE - LOMBARDSIJDE

VAN OSSEL Brigitte

Laureaten van de Edelnar 2016

Antwerpen

0025 DE JOKERS - DESSEL
STORMS Peter
0110 DE HEIKNUITERS - GEEL
BINNEMANS Guido
CROONEBORGS Stefaan
0119 DE LOEBASS - REET
VAN HOECK Geert

0303 ORDE DER ASSERBAKKEN - AS
HOOGMARTENS Danny

Limburg

0131 DE HEIKIESETERS - MEEUWEN
SCHEPERS Leo
0255 RIDDERS VAN HECO - TONGEREN
MUNDUS Ludo
PROESMANS Alfons
SLECHTEN Jean
VAN DE BEEK Jean-Marie
0257 DE KNAPZEK - VAL-MEER
DOLHAIN Armand
0263 ORDE VAN DE TUTTERS - HASSELT
VERMESEN Rene

0479 EL SPORTIVO’S SINT-TRUIDEN
THEWIS Jean-Pierre
VANDEVELDE Philippe
0507 DE SLAMRIDDERS - HEUSDEN
HUYBRECHTS Willy
1251 DE BINKE - SINT-TRUIDEN
DEBROUX Serge

Oost-Vlaanderen

0152 DE NACHTVLINDERS - HAASDONK
STEENSSENS Kurt

Vlaams-Brabant

0323 DE PINTEVEGERS - BERINGEN
CORTHOUTS Leo
0409 DE ERTESJIETERS KESING - KESSENICH
VERSTRAETEN Jaak
VERSTRAETEN Jan
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0296 ORDE VAN DE PRINSESSEN - HALLE
PAUWELS Nadine
0491 ORDE VAN TASTENDEUVEL - HALLE
SLUYS Johan

INDIVIDUELE LEDEN
5326 MULDER Cornelis
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column & info

2015 wat een klote jaar! Eentje om snel te vergeten!

Louis Ackou - columnist

La Méditerranée, de meest vervuilde zoutige waterbak van Europa. Maar van ver, oh zo blauw, zo hemelsblauw als in
het liedje van de Veurnse Vlaamse crooner Will Tura, op handen gedragen door oude madammekes die al lang de pensioensleeftijd hebben overschreden, met een pruik en een kwabbelbuikje zo vettig dat je er de naam van hun idool “Den
Blanckaert van Bachten de Kupe” kan in prenten.

Verleden jaar zwommen er in La
Méditerranée mensen rond, meer dood
dan levend. Op de stranden werden er
mannen en vrouwen neergeknald door
de uitgevonden moordschietmachine van
de Russische generaal “Kalasjnikov”, erg
geëerd binnen het misdaadmilieu, terwijl
onze brave burgers het reeds moeilijker
hebben om de twee eindjes aan mekaar
te binden door de vele vindingrijke
onnozelheden van onze Federale en
Vlaamse ministers, zoals daar zijn de taxshift, de taxen op de diesel, de turteltaksen,
afgeschafte premies voor zonnepanelen
en weldra de taks op drankflessen en
blikjes. En de niet te onderschatten taxen
op alcoholproducten, zodat je binnenkort
5 euro zal moeten neerdokken voor een
schamel pintje bier, ingetokkeld op de
witte kassa, waar vadertje staat er nog
eens de winsten zal vanaf romen.
2015 was een klote jaar, geen jaar als
andere jaren. Nergens was het nog veilig
door die waanzin. Angst in onze straten,
maar ook in onze hoofden. Maar hoe onze
wereld ook mag draaien, ondanks deze
storm van aanslagen en andere wervelende
gebeurtenissen, zal hij altijd wel blijven
doordraaien!
Binnen enkele maanden liggen de
stranden van de Maghreblanden en
andere droomeilanden weer vol van
die levensgenieters, onbezorgd, niets
vermoedend van de mogelijke aanslagen.
Eind juni winnen de Rode Duivels het
EK, daar twijfelt geen kat aan. Bejubeld
en geapplaudisseerd door duizenden
uitbundige zingende supporters en

hooligans
met
wuivende
Belgische
driekleuren, gesponsord door de Leuvense
biermultinational.
Ondertussen wordt er weer gelachen,
gefeest, gezongen door de tienduizenden
carnavalisten in de kleuren van de K3-tjes.
Tienduizend luchtballonnen zullen de lucht
in gaan en de hemel blauw kleuren, zo
hemelsblauw. Het was dus dringend tijd
voor 2016.
Maar wat blijft er dan nog in ons geheugen
hangen over het voorbije jaar?
Wel, op zijn minst het prachtige beeld
van de vierende Rode Duivels, de
beste ballenstampers van de wereld.
Na de match in Israël was het toch een
opsteker van jewelste. Een moment om
even te verpozen van alle miserie in ons
land en de ganse wereld. Laat nu dat
“übermenschenland” met Angele en haar
grote mond altijd gekleed in een rood of
ander gekleurd Coco Chanel tailleurke en
la France met de klein geschapen president
Hollande maar komen.
Onvergetelijk was ook die slimmerik Hein,
de trainer van Gent. Een geniale Westflute,
ereburger van de stad Menen waar ik
vertoef. Maar met zijn drie trekpaarden
vooraan slaagde hij erin door de muur
te bonken van alle tegenstrevers. Die
Buffaloliefhebbers zijn nog nooit zo
verwend geweest in hun nieuwe Ghelamco
arena.
Ons Filipke en Matilleke waren er plots
vanonder gemuisd naar Bretagne, wellicht
omdat ze het te warm kregen onder hun
voeten in Laken, want een wandeling
in de Jardin Publique in de hoofdstad
had er dat weekend niet meer ingezeten
met de alarmfase 3. Dan maar wat gaan
relaxen in een afgedragen beige badjas,
ergens als geschenk ontvangen van een
geradicaliseerde Saoedische koning en
met een fruitsapje en een rietje en maar
lezen in een boek over ”Hoe moet ik de
eenheid van België bewaren”, terwijl onze
para’s en commando’s patrouilleerden voor
zijn paleis. Ik vraag mij af of dat koppeltje
ontspannen naar hun liefdesnestje is
teruggekeerd.
Maar dan een donderslag bij klaarlichte dag :
“Wat, K3 stopt?”. Hèt showbizznieuws van 2015.
Hallo!!! Karen de rosse bleiter, Kristel de
zwarte die niet wilde aftreden en Josje, de
Hollandse protestantse domineedochter
die geen enkel mannelijk lijf kon aankijken
Gazet van de Carnavalist - Nr 181

zonder er vanaf te blijven of te bepotelen
tot zelfs haar grote baas Gert zelf, die
direct zijn hond liet vervangen voor enkele
maanden door deze wispelturige blonde
van over de Moerdijk.
2015 zullen we ons ook herinneren als
het jaar waar Cecil het leven liet. De
bekendste leeuw uit een natuurreservaat
in Zimbabwe. Een multimiljonaire tandarts
uit Amerika had er niet beter op gevonden
om zo’n 45.000 euro te betalen met de
bedoeling de mascotte van het reservaat
te kunnen neerknallen. Hij heeft de dag
voordien, die bekende “Leo” eerst met
een morfinespuitje, ergens gevonden in
zijn praktijk tussen foto’s van zijn vorige
trofeeën, maar zeker terugbetaald door
het ziekenfonds, net zoals hij dat deed met
de hond van zijn gebuur, die tijdens de
dag te veel jankte en hem op de heupen
werkte, waardoor hij meer met zijn tang
aan de tong van zijn patiënt trok dan de
pijnlijke tand. Voordien had hij enkele
konijnen geschonken aan vrouwlief om
de “Christmas table” op te smukken en
last but not least een prachtige kalkoen
om “thanks givings day” te vieren met
zijn assistente die zoals dat pluimgedierte
een lange hals had en praatte zoals een
kwabbelende kalkoen. De dag erna heeft
hij dan de koning van alle dieren met zijn
jachtgeweer neergeknald.
Dit feit was de aanzet tot een grote
verontwaardiging in de ganse wereld. Het
jachttoerisme in Afrika is big business, daar
twijfelt zelfs geen leeuw meer aan.
Zouden ze dat geld niet beter investeren
in enkele prachtige carnavalwagens die
de draak steken met alle wapens en
als enig wapen humor brengen tegen
de extremistische aanslagen. Want
carnavalisten mogen niet toegeven aan
de angstpsychose. Nooit, want lachen en
plezier maken ontnemen ze ons niet !
Beter laat dan nooit, wens ik als jullie
boordcommandant van de vlucht 2016,
alle carnavalisten een geestig, leutig en
plezierig carnaval, overgoten met emmers
gerstenat. Geachte passagiers, gelieve
plaats te nemen, “fasten seatbelts” en we
zijn vertrokken.
De essentiële bagage zijn gezondheid,
liefde en een beetje euro’s.
Ik wens jullie een fantastisch carnaval.
Alaaf, Alaaf, Alaaf.
Louis Ackou, ere-senator, columnist.
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bestuursleden 2016 - F.E.N.-Vlaanderen

Fotografie: Guy Reekmans - Lommel TV

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.
Wij rekenen er dan ook op dat de
personen die in hun vereniging
verantwoordelijk zijn voor de
briefwisseling hier de nodige
aandacht aan schenken.

Gazet van de Carnavalist - Nr 181
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niet vergeten

Nieuwe lidgelden 2016 - 2017
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
2016-2017.
Pas aangesloten verenigingen, voornamelijk diegenen die zich lid gemaakt hebben tijdens de maanden januari, februari,
en maart van 2016, 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 nogmaals 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!

OPGELET!!!

Wat de verenigingen betreft waarvan wij over een e-mailadres beschikken
zullen de betalingsverzoeken omstreeks 15 maart 2016 via internet verstuurd
worden. Raadpleeg dus regelmatig uw mailbox.
Als u de storting doet op onze rekening, denk er dan ook steeds aan uw lidnummer in de “Mededeling” te vermelden.
Gazet van de Carnavalist - Nr 181
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FEEST DER GOEDG
DE SOEVEREIN

Een prachtig geslaagde jubileumeditie v
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Met dank aan de redactie van Lommel

GEMUTSTEN 2016
N - LOMMEL

van het 44ste Feest der Goedgemutsten
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advertenties “te huur” en “te koop”

in de
de kijker
in

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.
Te koop
Carnavalskledij. Verschillende thema’s. Moeten weg voor nieuwe
collectie. Eskimo’s of ijstijd, clowns of pierrot , duivels en duivelinnen, tiroler, piraten, markiezen in echt leder, verschillende
soldaten enz

Contactadres : De Biersussen - Balen
0771/260914
Verheyen Michel - Musstraat, 8 - 2490 Balen
0771/280815
GSM: 0494/13 11 99 - E-mail: michel@debiersussen.be
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advertenties “te huur” en
koop”
in “te
de kijker
Te huur
Wagen met thema “Disco” te huur. Hij is volledig bekleed met teddystof.
Twee verdiepingen en dj plaats voorzien overdekt. afm.: L: 10m,
B:3m , H: 4,30m.
Huurprijs : 300 € per dag.

Te huur
Generator 65 kva. Hij heeft pas een groot onderhoud gehad en is
in prima staat.
Per dag bedraagt de huurprijs 50 euro. Voor meerdere dagen is de
prijs bespreekbaar.

Contactadres : Carnavalsvrienden Opglabbeek
1715/160615
Davy Schreurs - Lindestraat 7 - 3950 Bocholt
GSM: 0478/21 85 41 - E-mail: davy_schreurs@telenet.be

Contactadres : Grimbiaca - Opgrimbie
1333/051215
Monnissen Robin - Uikhovenstraat 8 - 3631 Uikhoven
GSM: 0476/39 18 50 - E-mail: robinmonnissen1990@msn.com

BELANGRIJKE MEDEDELING
Het zal bepaalde lezers ongetwijfeld al opgevallen zijn dat we wat de zoekertjes
betreft, om plaats te besparen, op elke pagina zes advertentie’s plaatsten.
De inhoud van deze zoekertjes is dan ook beperkter qua fotomateriaal alsook
hebben we in sommige gevallen de teksten moeten inkorten.
Alles heeft uiteraard te maken met het feit dat we de laatste tijd werkelijk overrompeld werden door tientallen nieuwe zoekertjes.
Op onze website vormt de ingenomen ruimte geen probleem, maar wat ons
ledenblad betreft bleek al vrij snel dat we onvoldoende plaats zouden hebben
om alle afbeeldingen en bijbehorende teksten integraal op te nemen.
Aan de mogelijkheden op onze website wijzigt er niets, maar wij willen er toch
op aandringen om, telkens wanneer de te koop aangeboden zaken verkocht
zijn, ons daarvan meteen te verwittigen. Op die manier komt er ruimte vrij en
kunnen we de verenigingen die nieuwe zoekertjes binnensturen eveneens de
gelegenheid bieden deze op te nemen in ons ledenblad.
Verenigingen die niet op ons jongste rondschrijven per email geantwoord hebben of de advertentie al dan niet herhaald diende te worden, moeten er rekening mee houden dat hun advertentie geschrapt werd. Wij hebben helaas geen
andere keuze omwille van het plaatsgebrek.
Te huur
Mooie polysterwagen.
Prijs 350 euro per stoet

Te koop
Vier grote drakenkoppen en één kleine. Zijn nog in goede staat.

Mooie carnavalswagen.
Afmetingen: H: 4,20 m
L: 9,50 m - B: 2,90 m

1437/270116
Contactadres : De Schans - Kinrooi
Albert Royakkers - Tongerlosesteenweg 6 - 3640 Kinrooi
GSM: 0495/57 30 52 - E-mail: albert.royakkers@telenet.be

0998/061215
Contactadres : De Kazoo’s - Hamme
Van den Bossche Cédric - Kasteellaan 21 - 9220 Hamme
GSM: 0496/31 00 55 - E-mail: cedricvandenbossche@hotmail.com
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advertenties “te huur” en “te koop”
Te koop
Pompierwagen van het merk Magirus Deutz. In goede staat (geschouwd), dieselmotor. Prijs overeen te komen

in de kijker
Te koop

1. Mooie kostuums met als thema”Stikmachines”. Van dit thema
hebben wij 33 kostuums beschikbaar, zowel volwassenen als
kinderkostuums. Deze zijn perfect, compleet en tip top in orde !
Onze hoed is een “naaimachine” gemaakt uit foam, wat heel licht
is om te dragen. Deze kostuums zijn beschikbaar vanaf 13 februari
2016 ! De prijs voor dit geheel is 2.000,00 euro.
2. Een bloemenknop die gemaakt is uit polyester. Zoals steeds, zijn
deze ook voorzien van een ijzeren staaf om gemakkelijk vast te
maken op uw carnavalswagen. We hebben 2 stuks beschikbaar, en
deze zijn te koop voor 15,00 euro per stuk.

Contactadres : De Kreim-o-Buirkes - Outer (Ninove)
Goessens Gunther - Godeystraat 21 - 9406 Outer
0395/201015
GSM: 0496/02 84 18 - E-mail: ellen_goessens@hotmail.com

Contactadres : De Snot-e-Bellen - Vilvoorde
Loos Francis - Perksestraat 32 - 1800 Vilvoorde
GSM: 0496/83 19 65 - Tel: 02/252 61 24
E-mail: snot-e-bellen@hotmail.com

Te koop

0821/201015

Te koop

Mooie kostuums “Clowns” - 8 volwassenen, 1 kind.
Prijs over een te komen. Drie stoeten meegelopen. Perfecte staat.

Prachtige wagen bestaande uit 5 delen. Thema “Iedereen Prins”.
Op de wagens kunnen in totaal 14 personen plaatsnemen.
Prijs overeen te komen.

Contactadres : Orde van de Commeduur -Sint-Truiden
Pascal Milis - Kleindekkenstraat 89 - 3800 Zepperen 0236/201015
GSM: 0475/68 88 56 - E-mail: p.milis@hotmail.com

Contactadres : De Schoiloëpers - Baasrode
0821/201015
Davy Laureys - Broekstraat 26 - 9200 Baasrode
GSM: 0479/93 94 70 - E-mail: davylaureys1979@gmail.com

Schild: 2,50 x 2,50 m

Te koop

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.
1606/140414
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.
1606/220212

Men kan met deze wagens verschillende thema’s uitbeelden.
Contactadres : SV Orde van de Raepe - Lokeren
1037/100615
Jorgen De Grande - Windhaarstraat 8 - 9160 Lokeren
GSM: 0472/64 71 47 - E-mail: jorgen@degrande-debryne.be

Contactadres : De Maasköpkes
Sammy Paradis - Oude Ophoverbaan 15 - 3680 Maaseik
GSM: 0474/94 62 64 - E-mail: sammyparadis@hotmail.com
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Te koop
Een 32-tal piratenkostuums maten XS tot XL. Zijn een seizoen
gebruikt. Bestaan uit broek/bloes/bandana/heupsjaal.

Te koop
1. Een assortiment mooie kledij.

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

0606/160614
Contactadres : De Molensteenvrienden
Stuer Ronny - Stroperstraat 5 c - 9170 Sint-Gillis-Waas
E-mail: ronnystuer@telenet.be

Contactadres : De Fluiters - Kermt
0091/040116
Johan Fontaine - Zolderstraat 12 - 3510 Kermt
E-mail: info@cvdefluiters.be - GSM: 0475/55 41 29

Te koop
Prachtige carnavalswagen volledig in orde.
Kan veel volk op de wagen. Alles is voorzien om geluidsinstallatie
in op te bergen. Het thema is “Duivel”.
De wagen is 4 meter breed, de hoogte 4,20 en de lengte is 13
meter.
De kostuums kan men er ook bij kopen. 52 stuks, prijs is overeen
te komen

Te koop
De wagen bestaat grotendeels uit biervaten. men kan er ongeveer
18 mensen op plaatsen. Een goed bod kan overwogen worden.

Contactadres : De Zweitjatte - Ophoven
1681/310815
Vital Craeghs - Geistingen 7a - 3640 Kinrooi
GSM: 0497/74 0912 - E-mail: vital.craeghs@telenet.be

Contactadres : De Biermoilen - Baasrode
Joran Quisquater - Broekkantstraat 36 - 9200 Baasrode
E-mail: q.joran@gmail.com
1712/260116

Te huur
Pier Punaise”-stokreus-incl.drager te huur voor braderijen en
stoeten.Pier is interactief met toeschouwers of publiek.
Vaste prijs+verplaatsingskosten.
Inlichtingen: zie onderaan advertentie

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

Contactadres : Reuzenteam 2021 - Wetteren
1828/051015
Roland Gillis - Pastoor Pennestraat 52 - 9290 Overmere
GSM: 0478/56 59 91 - E-mail: gillro@msn.com

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

13
Gazet van de Carnavalist - Nr 181

17
17
22
20
18
19

advertenties “te huur” en “te koop”
Te koop
Verscheidene wagens + poppen , kostuums te koop of te huur.
O.a. een grote wagen met berijdbare bewegende stier, spoorbaan
met wagentje, zelfrijdende huifkar , huifkar beweegt aut. heen en
weer + paarden bewegen op en neer. Plateau met 6 poppen op wagen. Extra poppen verkrijgbaar. Meerdere foto’s en info op verzoek.

in de kijker

Te koop
Carnavalswagen. 10 meter lang - 4.20 hoog - 3.25 breed met
kostuums (20 tal + vlammen)
Vraagprijs 3000 euro of doe een goed bod?

0309/250315
Contactadres : De Beekmennekes - Hasselt
Roverstraat 11 - 3511 Tuilt-Kuringen
E-mail: onze-witte@hotmail.com - GSM: 0496/36 47 21

Te koop
Super prachtige hoeden voor kleurrijke uitbeelding ! Aksent ligt
op hoeden, de eventuele te voorziene kledij mag dus simpel zijn.
Diverse modellen doch samenhorend. Totaal +/- 36 Voorzien van
diverse verlichting. Prijs overeen te komen.

Contactadres : De Spetsers - Zottegem
1394/050415
Ten Bosse 64 - 9620 Zottegem
E-mail: jo.persoons@telenet.be - GSM: 0472/42 08 02

Te koop
Praalwagen thema “Klassiek orkest”.
Enkel opbouw van de wagens te koop bestaande uit 15 rokken die
bewegen gemaakt in ijzer. Wagen met piano en pianist, wagen met
violisten ook enkel opbouw.
Laatste wagen met pop met trommels te koop met onderstel erbij.

1588/120915
Contactadres : Goedemor - Lede
Yves Junius - Rammelstraat 40 - 9340 Lede
0695/050315
E-mail: yvesjunius@skynet.be - GSM: 0496/51 35 22

Contactadres : Orde van de Teungerse Zwoan - Tongeren
Patrick Meers - Tongershuisstraat 29 - 3700 Tongeren
GSM: 0472/59 48 02 - E-mail: patjemeers@gmail.com
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Te koop
Twee duwende praalwagens die u kan vervormen om door een auto
te laten trekken.
Kledij is inbegrepen: -vrouwen kledij: 14 zeemeerminnen - mannen kledij en accessoires : 10 kostuums - 13 borststukken en
hoeden. De prijs is bespreekbaar

Contactadres : De Kadeitschiest - Ronse
Germinal 88 - 9600 Ronse
E-mail: caitlynn1@hotmail.com

1172/250315

Te koop
Wij verkopen onze carnavalswagen, wegens aankoop nieuwe
wagen. Deze wagen is gebouwd op een degelijk onderstel van een
bus. De wagen is 10 meter lang en het huisje is 4 meter hoog. Dit
is het hoogste punt van de wagen. Vooraan is een stuurhut voorzien waarin iemand de wagen kan besturen, deze moet wel nog
getrokken of geduwd door een tractor.
In het huisje is plaats voorzien om een toilet te zetten en ook de
dj kan er droog in staan.
Boven op het huisje kan het prinsenpaar staan. Er kan gemakkelijk een lichtinstallatie gebouwd worden op de wagen. Voor verdere
vragen bel of mail gerust, dan kunnen we eventueel afspreken om
de te bezichtigen

Contactadres : De Kattedäwers - Millen
1680/011215
Nicky Froyen - Kazernelaan 331a - 3530 Helchteren
GSM: 0485/03 24 37 - E-mail: nicky_froyen@hotmail.com

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

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

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

Te koop
1 neushoorn, 1 draak en 2 mammoeten.
De opbouw per wagen kost 2000€. Onderstel kost 1500€.
Op een mammoet staat achteraan een lift, deze kost 500€.
Van de draak en neushoorn wordt enkel de opbouw verkocht.
Bij aankoop van alle wagens in eens, is de prijs bespreekbaar.
Wagens zijn te bezichtigen op afspraak.

Contactadres : Nie Geweun - Ninove
Jano Van Cotthem - Krepelstraat 84 - 9400 Denderwindeke
E-mail: janovc@telenet.be
0932/040415
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Te koop
Wij hebben een carnavalswagen te koop staan met als thema
“Bouwwerf” in polyester Afmetingen: 3,70 m breed - 12m lang 4m hoog Vraagprijs: 1500,- € nog overeen te komen. Te bezichtingen: Zichem (Scherpenheuvel)

Te koop

1700/210415
Contactadres : De Miekes & Piekes - Tienen
Pascal Dermul - Eggerbergstraat 4 - 3270 Scherpenheuvel
GSM: 0488/87 81 18 - E-mail: pascal.dermul@live.be

Contactadres : Feest- en Sportcomité Kwenenbos 0564/140415
Kristof De Raeve - Wielewaalstraat 3 - 9820 Merelbeke
GSM: 0476/65 94 87 - E-mail: kristofderaeve@hotmail.com

Te koop
24 delige carnavalkostuums voor heren en dames + 5 arabierpakken, 15 herenhoeden en 9 dameshoeden. Alles is in perfecte staat
en al twee stoeten gewonnen.

Te koop
Thema “Carnaval in Venetië”.
Bestaat uit vijf wagens, inclusief kleding. Volledige verlichting en
vele toebehoren.
Beschikbaar na Pasen voor het seizoen 2017.

Contactadres : De Sierbuikjes - Roeselare
1701/120515
Anne Vanderbruggen - Onledemeersstraat 11 voo 1 - Roeselare
GSM: 0471/58 65 15 - E-mail: annevanderbruggen@hotmail.nl

Contactadres : De Leutegen Uuep - Sint-Gillis-Waas
Peter Sikkens - Akerkens 7 - 9170 Sint-Gillis-Waas 1847/090116
GSM: 0491/17 61 34 - E-mail: petsik61@hotmail.com

Te koop
Kledij in goede staat. Gebruikt voor in stoet te lopen.
Mannen,vrouwen en enkele kinderen samen ongeveer een 30 stuks
. Gedragen in 7 stoeten. Worden verkocht in perfecte staat. Verdere uitleg hierover kan je mij gerust bellen of mailen

Te koop
Diverse pakjes tehuur en te koop.
Olifantenpakjes, leeuwenpakjes, elfenpakjes en clownpakjes.
Voor een meer gedetailleerde uitleg van deze kledij verwijzen wij
naar de website www.fernvlaanderen.be

Contactadres : Dag- en Nachtvrienden - Belsele
0660/130515
Yvan Lyssens - Moortelhoekstraat 89 - 9111 Beerse
GSM: 0476/56 93 75 - E-mail: yvan.lyssens@telenet.be

1188/190515
Contactadres : Die Pelter Flügeltellers - Overpelt
Wendy Schuurmans - Juffrouwkensveld 4 - 3900 Overpelt
GSM: 0479/51 71 88 - E-mail: schuurmanswendy@hotmail.com

met foampruik
en sleutel,
te koop.
advertenties25-tal
“tekostuums
huur”
en “te
koop”
Prijs overeen te komen!
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Te koop
Polyester klokken. Deze verschillen van grootte. 15cm, 25cm en
35cm. Wij hebben er ongeveer een 30 tal. Prijs overeen te komen.

Te koop
Zelfrijdende Engelse bus geschikt als carnavalswagen en partybus.
Afmetingen 9,30 m lang en 3,40 m hoog . Prijs overeen te komen

Contactadres : Schiefregt’oever - Aalst
1463/240415
Dieter Beeckman - Doolhofstraat 77 - 9300 Aalst
GSM: 0494/69 50 33 - E-mail: dieter.beeckman@gmail.com

Contactadres : ‘tBakske - Mortsel
1244/280116
Peter De Bens - Kapelstraat 2 - 2500 Lier
GSM: 0497/43 49 29 - E-mail: marianne.decat@telenet.be

Te koop
Ezel en schilder te koop. In perfecte staat en volledig uit isomo
vervaardigd. Neem gerust contact op.

Te koop
Opbouw carnavalswagen bestaande uit 5 zwanen, 2 gondels, 2
gondeliers en 2 passagiers.

Contactadres : De Sparatjes - Merelbeke
1756/300515
Sonny Rasschaert - Sonseindestraat 96 - 9620 Velzeke
GSM: 0495/23 55 07 - E-mail: sonny_rs@hotmail.com

Contactadres : De Keiboerkes - Poperinge
1411/050615
Bruno Vandevoorde - Bellestraat 27 - 8970 Poperinge
GSM: 0496/71 28 09 - E-mail: vandevoorde.bruno@telenet.be

Te koop
Carnavalswagen 2015 AKV De Tsjoepeneizen + een aantal attributen.
Alles is te koop, met uitzondering van de onderstellen.

Contactadres : De Tsoepenezen - Aalst
1590/270215
Stefan Smekens - Rozendreef 101 - 9300 Aalst
E-mail: stefan.smekens@telenet.be - GSM: 0476/61 65 76

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
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Te koop
Zeer mooie carnavalswagen, met zeer veel spotjes als verlichting.
Opbouw bestaande uit 2 delen.
Het ijzeren draagvlak waar alles opstaat is breed 1,95 m maar de
voeten en poppen steken uit dan komt er aan beide kanten 50 cm
bij, dus totaal breed 2,95m . Lengte 4m15 ijzeren draagvlak maar
oversteek in totaal 4,50m, de wagen is eigenlijk in 2 aparte delen
een stuk van 1,85m en 1 van 2,30m gemeten op het draagvlak.
Hoogte centraal het schouwtje van op de grond 4,20m De opmeting kan allemaal een klein beetje afwijken maar zal miniem zijn.
Bieden vanaf 400 euro Zeer mooie Kostuums, thema BBQ, 24
volwassenen, 3 kinderen. Bieden vanaf 350 euro.

Contactadres : Ammoael Tegoaere - Lokeren
1718/090615
Frank Baert - Heirbrugstraat 259 - 9160 Lokeren
GSM: 0498/32 54 05 - E-mail: frank.baert@telenet.be

Te koop
1. Isomo poppen te koop - zie foto’s: Bart Kaell in boot - 300 euro
Vrouwenlijf en hoofd - 250 euro Schatkisten (2 grote + 2 kleine)
- 30 euro/ stuk Fototoestel – 25 euro Zie ander zoekertje voor
bijpassend kostuum.

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

Contactadres : De Stromannen - Koninksem
0833/090413
Donnay Ronny - Astridlaan, 86 - 3700 Tongeren
GSM: 0478/76 21 88 - E-mail: ronny.donnay@hotmail.com

Te koop
Prachtige kostuums (20 personen) en zelfrijdende carnavalswagen.

2. Kostuums te koop voor +/- 33 personen Prijs/Kostuum: 30 euro
(exclusief rad rond de middel - inclusief hoed).
Alles is bespreekbaar!

1771/050315
Contactadres : Chiwawa - Baasrode
Patrick Annemans - Schuurkouter 90 - 9200 Baasrode
E-mail: Patrick Annemans@telenet.be - GSM: 0474/41 64 75

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

0932/140914
Contactadres : ‘t Gevolg - Hamme
1716/100915
Pieter Bieseman - Sint-Martensommegangstr. 21b2 - 9220 Hamme
GSM: 0498/73 26 72 - E-mail: biesemanpieter@gmail.com

Contactadres : Nie Geweun - Ninove
Geeroms Manu - Terlicht 20 - 9451 Kerksken
E-mail: manu.geeroms@telenet.be - GSM: 0479/62 04 06
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Te koop
Deze praalwagen is in prima staat want wij blijven hem gebruiken tot
dat hij verkocht is.
Hij is 7,24 m lang, 2,15 m breed,en 2,80 m hoog. Hij is volledig
voorzien van verlichting en geluidsinstallatie die in de wagen zit
weggewerkt. Het onderstel van deze wagen heeft een dubbel as
achteraan en een losse dissel met handrem (zie foto)
Reden van verkoop.Wij gaan een nieuwe wagen bouwen.
Deze praalwagen kan bezichtigd worden op afspraak.

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.

0529/080414
Contactadres : Orde van de Kloeffe - Oostende
1384/271016
Stijn Goethals - Torhoutsesteenweg 326 - 8400 Oostende
GSM: 0471/66 22 70 - E-mail: ovdkloeffe@gmail.com
Te koop
1. Drakenkop met of zonder bijhorende drakenlijf, alsook klein
draakje op houten slee. Volledig gemaakt uit isomo.

Contactadres : De Jimmyniekes - Dendermonde
Van den Berghe Patrick - Begijnhoflaan 38 - 9200 Dendermonde
E-mail: pat.vandebee@gmail.com
Te koop
8 disco rokjes one size + onderrok met beenverwarmers en sjaaltje.
8 disco hemden en 7 blazers

2. Baron op troon. Volledig uit isomo + clownsneus (diameter
100 cm) gemaakt uit polyester.
3. Verschillende pruiken te koop. 3 polyesteren koppen waar
iemand zijn hoofd in past om te dragen. Isomo kop Dozje en
Van Overmeiren (politiekers Aalst)- Met papierkes

1684/280314
Contactadres : De Brosselkeire - Aalst
1684/170715
Brisard Gwen - Moorselbaan 504 - 9300 Aalst
GSM: 0486/28 58 11 E-mail: akvdebrosselkeire@gmail.com

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
Leuke vliegers waar kindjes in kunnen zitten. Prijs bespreekbaar;
Grote boom met stam en kruin - twee delen.
Leuke poppen.

Te koop
Koppen van Jeroen Meeus, Sergio Herman, Piet Huysentruyt.
Grootte: +/- 1 meter.
Tevens te koop, nog grotere kop Delphine Boël en reusachtig Manneken Pis. Prijs overeen te komen.

Contactadres : D’ Engelen - Lede
0980/180615
Christph Ponnet - Wichelsesteenweg 11 - 9340 Lede
GSM: 0498/20 47 33 - E-mail: thekenneths@hotmail.com

Contactadres : De Sjikke Stikken - Baasrode
1138/240315
Sven De Visscher - Schippersdijk 2 - 9200 Baasrode
E-mail: sjikkestikken@hotmail.com - GSM: 0473/36 23 77
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Advertenties “Te huur” en “ Te koop”

necrologie

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

Mevrouw
Marie-Louise “Malou” Samison
echtgenote van de Heer François Peeters

Lid van de Gilde van de Maneblussers
Geboren te Mechelen op 14 april 1937
Overleden te Mechelen op 12 juli 2015.

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