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editoriaal

Geachte leden,
Beste carnavalvrienden,
Het carnaval in gans het land draait op
volle toeren en zit nu op zijn hoogste
toerental.
Alle prinsen, prinsessen, jeugdprinsen,
jeugdprinsessen zijn zo goed als aangesteld en ik kan je verzekeren dat het
drukke dagen en nachten waren voor
onze afgevaardigden van FEN-Vlaanderen
om iedereen tevreden te stellen. Aangezien het carnavalseizoen wat langer is en
we steeds meer aangesloten verenigingen hebben bij onze federatie, kan je je
wel voorstellen hoe druk we het gehad
hebben, want we gaan van de veronderstelling uit dat we bijna iedereen een
bezoekje hebben gebracht. Voor diegenen
waar we niet geraakt zijn alvast onze
verontschuldigingen. We zullen hen op
een andere gelegenheid zeker en vast
nog een bezoekje brengen.
Beste vrienden, we mogen zeker terugblikken op de geslaagde aanstellingen die
allemaal zeer goed georganiseerd waren,
maar overal was er algemeen gezien wat
minder volk. Heeft dit nu te maken met
de interesse van de mensen of de crisis,
daar hebben we het gissen naar. Maar, we
moeten zeker niet gaan wanhopen, want
het carnaval zit in de lift! We gaan ervan
uit dat hoe langer de crisis aansleept, hoe
meer de mensen geneigd zijn om even
de remmen los te laten. Carnaval wordt
hierbij veelal gebruikt als uitlaatklep, dus
met andere woorden het komt wel goed.
Nu staan we op de vooravond van de
grootste uitdaging, namelijk de carnavalstoeten. Wagens rollen overal te lande
uit de loodsen om deel te nemen aan de
vele optochten. Dit is de kroon op het
werk waar jullie een volledig jaar mee
bezig zijn. Zeker de carnavalisten die hun
eigen wagens nog bouwen, kunnen nu
uitpakken met hun wagens en nieuwe

kledij, waar uren en dagen aan gewerkt is.
Daarom beste carnavalvrienden doe ik hiermede ook een warme oproep om het mooi
en netjes te houden en te laten zien aan de
toeschouwers wat voor waarde uw carnavalsvereniging bijbrengt aan de carnavalwereld.
Hou u alstublieft aan de reglementen die
voorgeschreven zijn, alleen al voor uw eigen
veiligheid. Voorkom drankmisbruik, hou de
bestuurder van de wagen steeds alert naar
de toeschouwers toe, zorg dat er personen
met fluo-vestjes aanwezig zijn langs uw
wagen, zie dat alle voorziene veiligheidsattributen op je wagen aanwezig zijn zoals een
brandblussers, een verbanddoos voor EHBO,
zorg dat uw verzekering in orde is enz… .
We kunnen ook weer tevreden terugblikken op de samenwerking van verschillende
instanties, zoals de scholen die onder andere
inspanningen leveren om de kinderen kennis
te laten maken met het carnaval. We kunnen
dat alleen maar toejuichen, want zij zijn de
toekomst om de traditie van het carnaval
verder te zetten.
Ook de stad- en gemeentehuizen hebben
bijna overal opengestaan om hun medewerking te tonen, zowel financieel als met logistieke ondersteuning. Daarom wil ik ook hier
persoonlijk de mandatarissen die daar hun
steentje aan bijdragen, bedanken voor wat
ze betekenen voor hun stad of gemeente.
Ik kan hier alleen maar bevestigen dat het
carnaval in Vlaanderen de goede richting
uitgaat, zowel wat het misbruik van alcohol
betreft als de veiligheid tijdens de optochten,
hoewel er nog aan een en ander gesleuteld
moet worden.
FEN-Vlaanderen kan ook met een gerust hart
terugblikken op de laatste twee maanden,
ook al zijn er een paar zaken die dan toch niet
echt zo goed zaten en die we liever anders
zien, maar we zien wel en ook dat komt wel
weer in orde.
Op 11 december hadden we ons jaarlijks
banket te Moorsel. De sfeer was optimaal,
maar er waren toch wat puntjes voor verbetering vatbaar. We zullen erover waken dat
ons banket ook in de toekomst garant staat
voor topkwaliteit. Er werd door de Algemene
Vergadering beslist om voor volgend jaar
op zoek te gaan naar een nieuwe (nog te
bepalen) locatie in de provincie Limburg.
Meer informatie daarover krijg je nog wel te
gepasten tijde.

Een paar weken nadien vond het Feest der
Goedgemutsten, oftewel ons ledenfeest,
plaats in de Florahallen te Aalst. We mochten
daar toch weer ongeveer 2500 carnavalisten
verwelkomen, waarmee we ons gezien de
weersomstandigheden in sommige provincies
best tevreden mogen stellen. Het was alleszins weer een meer dan geslaagde editie! Ik
wil de Prinencaemere uit Aalst dan ook van
harte danken voor de goede samenwerking
en de organisatie. Ook wil ik via deze weg de
laureaten van de zilveren, euro- en edelnar
van harte feliciteren voor het verkrijgen van
hun edelmetaal.
Normaal zou ons ledenfeest 2018 moeten
doorgaan in de provincie Antwerpen, maar
aangezien er geen zaal ter beschikking is
en er geen vereniging zich geroepen voelt
om deze taak op zich te nemen, is de provincie Limburg aan de beurt. Het Feest der
Goedgemutsten 2018 is toegewezen aan De
Gezellen Van Taxandria uit Neerpelt. Het feest
zelf zal doorgaan in het provinciaal domein
Dommelhof te Neerpelt. De eerste vergaderingen met de verenging zijn al achter de
rug en als voorzitter heb ik er alvst een goed
gevoel bij. Deze mensen staan samen met
hun gemeentebestuur voor 100% achter het
evenement, maar daarover later meer. Weet
dat het carnavalseizoen 2018 twee weken
korter is en daarom vragen we u om 6 januari
2018 reeds te noteren in uw agenda en we
vragen u om rekening te houden met deze
datum wanneer u zelf activiteiten plant. U
rekent een gans jaar op onze aanwezigheid,
maar ook wij rekenen die dag op u!
Ziezo beste vrienden, mijn tweemaandelijks
inleidend praatje staat erop. Afsluiten wil ik
echter met een drankwoordje aan jullie voor
al de uitnodigingen die wij van jullie kregen
en de goede ontvangst op jullie activiteiten,
want dat is de barometer dat al onze mensen
van de beheerraad goed bezig zijn en dat
jullie hen de motivatie geven om jullie allen
verder te blijven ondersteunen.
Ik wens jullie allen nog veel carnavalvreugde
toe.
Met carnavaleske groeten,
Jean-Jos Lecoque
Voorzitter FEN Vlaanderen
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Marion Hoop Design

www.marionhoopdesign.nl
+31-(0)464527315
Foam Led-lampjes Veren Boa’s Foamhoeden
Voor Carnaval en Theater
Foniëlsweg 8 6151 EJ Munstergeleen
info@marionhoopdesign.nl
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laureaten zilveren nar 2017

Laureaten van de Zilveren Nar van Europa 2017
Op het Feest der Goedgemutsten te Aalst op 7 januari 2017 werden de hierna vermelde carnavalisten vereremerkt met
de orde van de Zilveren Nar van Europa, de Euronar of de Edelnar. Het bestuur van de Federatie Europese Narren Vlaanderen houdt eraan deze leden van harte proficiat te wensen voor hun inzet als carnavalist in hun vereniging en als lid
van de grote FEN-familie.

VERENIGINGEN
Antwerpen
0025 DE JOKERS - DESSEL
DE KINDER Patrik
0103 HERENTHOUTSE - K.V. PEER STOET VZW HERENTHOUT
LAENEN Stefan
VERVOORT Kristof
0110 DE HEIKNUITERS - GEEL
VAN DER AUWERA Ines
LEYZEN Chantal
0179 DE GILDE DER BIERTONNEN - WIJNEGEM
VERSTRAETEN Elga
0774 TOENGELSE DANSMARIEKES - TONGERLO
DE BAL Kris
BENS Ingrid
0784 DE PLAKIJZERS - KAPELLEN
SAS Tom
VERBEEK Koenraad
0918 KARNAMOR - MORTSEL
HENDRIKX John
VANHELMONT Petra
1747 ORDE DER KAARSKATTEN - SCHERPENHEUVEL
VERCAMMEN Yari
PEETERS Dirk

REWEGHS Wim
WOUTERS Danny
1315 THE FUNCLUB - PAAL
BOSMANS Jeroen
1388 DE STROOPMENNEKES - BORGLOON
JONCKERS Tim
CIRAOLO Veronique
1468 DE ZEIVER LEPKES - NEEROETEREN
LANTMEETERS Sofie
SIMON Wesley
1505 DE BOLLEKES - OPGLABEEK
HEYMANS Sven
HOUBRECHTS Hans
1520 ROAD VAN WIS TOT MANJEL - STOKKEM

1698 CARNAVALCOMITE KERMT-TUILT-SPALBEEK
- KERMT
ROEBBEN Lennert
JANSSEN Kenneth
1711 DE TEUNGERSE MENNEKES - TONGEREN
LOX Justine
DEGRYSE Jan
1715 CARNAVALSVRIENDEN OPGLABBEEK OPGLABBEEK
JANSSEN Kevin
STRAETEMANS Kim
1769 DE BOEDDHAS - ALKEN
VANZWIJGENHOVEN Nico
VANZWIJGENHOVEN Kiana

BOUMANS Philippe
1572 DEE VAN KOTSHOVEN - KORTESSEM
GROVEN Jens

SCHOOFS Anne
VANDEURZEN Bjorn
1846 DE PLEKSMOELE - HAMONT
VAESEN Roy
WITTEBERG Stefan

Oost-Vlaanderen

Limburg
0010 RIDDERS VAN DE KATTEKÖP - HAREN
ELSEN Toon
LENAERS Niels
DAEMEN Eric
0236 ORDE VAN DE COMMEDUUR - SINTTRUIDEN
DELVAUX Christophe
SNEYERS Jo
LANGENAEKEN Christophe
0255 RIDDERS VAN HECO - TONGEREN
BRAL Benoit
DE DECKER Mick
0335 TEUTONISCHE RIDDERS - DIEPENBEEK
LENAERS Yvo
AWOUTERS Ivan
0833 DE STROMANNEN - KONINKSEM
VAN MEEL Vanessa
VLIERS Michael
1086 BUSKRUIT BOYS & GIRLS - KAULILLE
WINTERS Toon
MEERMANS Els
1202 DE LINDEMANNEN - RUTTEN

1584 ORDE VAN THE BIERNEUZEN - TESSENDERLO
GEYSKENS Ingrid
GRIETEN Firmin
1585 KAMPSE FEET KONIJNEN - LEOPOLDSBURG
HENDRICKX Anand
THIJS Celina
1597 HENNIG HAM - HAM
LINTEN Dieter
STRATINGH Nicky
1643 DE TROTWAARLEEPERS - BILZEN
JASPERS Kevin
WICKENS Jan
VANVOORDEN Steve
1673 GEWELDIG - SINT-TRUIDEN
JONCKERS Geert
BEETS Cindy
HEEREN Heidi
CAPPELLEN Jerry
VANDERBEMDEN Patrick
SWERTS Johan

Gazet van de Carnavalist - Nr 185

0051 WUITENSKOMITEE - HAMME
VERHELS Kurt
DE WILDE Eddy
0102 ORDE VAN DE PALINGBOER - BAASRODE
CLAES Hilde
VAN POLLAERT Jimmy
0152 DE NACHTVLINDERS - HAASDONK
ROELS Wendy
DE KEVER Paula
D’HONDT Melissa
0233 DE KABASKES - BELSELE
VAN GAEVER Jeaninne
DECKX Julien
0292 LOS VANHECKOS - SINT-NIKLAAS
MEYSKENS Faith
NEIRINCKS Wim
0513 KARNAVALCOMITE MERELBEKE - MERELBEKE
DE WANDEL Filip
0519 DIE HAMSE WUITENS - HAMME
DE SMET Karin
SUYKERBUYK Mia
0635 GEMEENTELIJKE CARNAVALCOMITE TEMSE
BAYENS Dennis
RAYMAEKERS Kim
1329 STEEK ZU NOU NIE - LOKEREN
KETS Silvie
VAN KERKHOVE Taziana
DAVID Kristof
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laureaten zilveren nar en euronar 2017
1366 DE CHAKOOSLOZEN - MERELBEKE
GLORIEUS Liesa
1511 DE SJATTRELLEN - AALST
BECQUE Edwig
VERHULST Sylvia
1756 DE SPARATJES - MERELBEKE
HEBBELINCK Stijn
1788 DE BOULEVARD - WETTEREN
FEYS Kim
1796 OETSJEWAAA LKV - LEDE
HANSSENS Hans
HANSSENS Eddy
1800 DE VERSTOEITELINGSKES - AALST
DE GEYSELEER Hilde

Vlaams-Brabant
0002 ORDE VAN DE PIETERMANNEN - LEUVEN
JUCHTMANS Marc
MINNOYE Jean
0045 DE VARKENSKOPPEN - ZAVENTEM
SCHUERMANS Thomas
0062 RIDDERS VAN BRUNENGERUZ - TIENEN
LEBEGGE Joyce
GOYENS Nora
0268 HOFMAARSCHALKEN EN HOFDAMES HALLE
BONNEWIJN Tom
DESLAGMULDER Natacha

0296 ORDE VAN DE PRINSESSEN - HALLE
WEEMAELS Veerle
VANZEEBROECK Peggy
0455 DE GEBEURE - HALLE
BREYSSENS Pascal
0503 DE BOERKES - Halle
HEREMANS Maxim
DEBUSSCHER Yentel
0798 STEDELIJKE PRINSENGARDE - HALLE
DE PROOST Wendy
PASTEELS Shania
1168 DE FLEEREFLUITERS - HALLE
DECRETON Josiane
1350 SCREAM TEAM - LANGDORP
NUYTS Marc
LUYTEN Renilde
1509 DE ROEFTOEJOERKES - HALLE
BEGARD Kelly
DEBAST Chris
1763 DE VOLLOOKES - ATTENHOVEN
VOLLON Dirk

West-Vlaanderen
0064 ORDE VAN DE EZEL - MIDDELKERKE
DUBOIS Nicolas
VAN RUYSKENSVELD Leen
0777 ORDE VAN DE SLOEBERS - BLANKENBERGE
DIEDEREN Shaun

CARELS Kenneth
1304 STEDELIJK RODENBACH CARNAVAL - ROESELARE
PELEMAN Johan
DESWARTE Glenn
VANDUYFHUYS Wim
STROOBANT Johan
1352 ORDE VAN ‘T BELGIEKSKE - GULLEGEM
VERHEECKE Febe
VANDEPEENE Birgir
1444 ORDE VAN DE POPERINGSE POTÜLS POPERINGE
PAREYN Giannini
1574 ORDE VAN DE DOLLE DOLFIJNTJES - ROESELARE
MARECO Stijn
1650 ORDE VAN DE DUBBELDECKERS - POPERINGE
CLARYSSE Ilse
HUYGHE Frans
1701 DE SIERBUIKJES - ROESELARE
LAHAYE Johan
VANDERBRUGGEN Anne

INDIVIDUELE LEDEN
5335 VAN ACKER Koen
5354 BEULEN Yvan

Laureaten van de Euronar 2017
Antwerpen

Oost-Vlaanderen

0110 DE HEIKNUITERS - GEEL
MELLEBEECKX Marcel
0179 DE GILDE DER BIERTONNEN - WIJNEGEM
CORSMIT Bruno
0918 KARNAMOR - MORTSEL
PEETERS Walter
VAN DER HOYDONCK Albert

0051 WUITENSKOMITEE - HAMME
VAN MOERZEKE Tom
0102 ORDE VAN DE PALINGBOER - BAASRODE
GUNS Marc
VAN HAMME Franky

Limburg
0010 RIDDERS VAN DE KATTEKÖP - HAREN
BELLINGS Jeroen
0236 ORDE VAN DE COMMEDUUR - SINTTRUIDEN
VANDEREYKEN Kevin
CRETEN Giani
0255 RIDDERS VAN HECO - TONGEREN
HAIVERLAIN Wesley
0833 DE STROMANNEN - KONINKSEM
HOUBEN Inge
1355 DE AMATEURS - SINT-TRUIDEN
VANELDEREN Peter
CONINCKX Linda
1388 DE STROOPMENNEKES - BORGLOON
DENEUKER Lidia
CLAUSE Danny
8

Smet Anneken
1054 DE TRIANGELEERS - MERELBEKE
VANCOPPENOLLE Rudy
1179 ORG. COMITE KARNAVAL LEDEBERG LEDEBERG
VERHAEGEN Martine
VAN ACKER Julien
COMBEL Lieve
CANNOODT Marcel
1366 DE CHAKOOSLOZEN - MERELBEKE
VANDEN DAELE Rudy

Vlaams-Brabant

0233 DE KABASKES - BELSELE
VAN GAEVER Hilda
0513 KARNAVALCOMITE MERELBEKE - MERELBEKE
DE SMET Eddy
VAN DE BEKEN Patrick
0519 DIE HAMSE WUITENS - HAMME
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0002 DE PIETERMANNEN - LEUVEN
HUMBLET Herman
0062 RIDDERS VAN BRUNENGERUZ - TIENEN
DEHERT Peter
PIRA Nancy
0268 HOFMAARSCHALKEN EN HOFDAMES HALLE
MERTENS Werner
0503 DE BOERKES - HALLE
DEHAESELEER Marie-Rose
MARCELIS Eddy
0669 KARNAVALVRIENDEN WEZEMAAL - WEZEMAAL

laureaten euronar en edelnar 2017
West-Vlaanderen

SOYEZ Wille
SMETS Arlette
1206 CARNAFOLK - KRAAINEM
DESWERT Wendi
VANGERVEN Kenneth

1304 STEDELIJK RODENBACH CARNAVAL - ROESELARE
PARMENTIER Jan
GRYMONPREZ Marc

Laureaten van de Edelnar 2017
Antwerpen

NICQUE Alain
0513 KARNAVALCOMITE MERELBEKE - MERELBEKE
HEYERICK Rudy
DE MOOR Roger

0021 GILDE DE KNULLEN - MECHELEN
WILLEMS Elza
0110 DE HEIKNUITERS - GEEL
CLAES Marcella
LIEVENS Annie

1037 STEDELIJKE VERENIGING ORDE VAN DE
RAEPE - LOKEREN
DE GRANDE Jorgen
1800 DE VERSTOEITELINGSKES - AALST
LEYS Johan

Vlaams-Brabant
0062 RIDDERS VAN BRUNENGERUZ - TIENEN
UYTTERBROECK Agnès
0798 STEDELIJKE PRINSENGARDE - HALLE
COPPIETERS Danny
1409 DE ZENNEDEUVELS - HALLE
WALRAVENS Maryse
BONNEWIJN-DELME Ronny

Limburg
0010 RIDDERS VAN DE KATTEKÖP - HAREN
POOT Philippe
0255 RIDDERS VAN HECO - TONGEREN
VANROOSENDAEL Ludo
WELLENS Hendrik
0479 EL SPORTIVO’S - SINT-TRUIDEN
CASTERS Jean

West-Vlaanderen
0777 ORDE VAN DE SLOEBERS - BLANKENBERGE
DE GRAEVE Peter

Oost-Vlaanderen
0292 LOS VANHECKOS - SINT-NIKLAAS

Skins-Pins/Medals
TATTOO
PIERCING

Een jong design team ter uw beschikking.
(Logo’s, affisches, productie pins en medailles ,website design en
hosting, wagenbeschildering en workshops, body-modification)
Kwaliteit gegarandeerd.

skins-bodyart.com/pins-medals
skins.bodyart@gmail.com
(+32) 011 96 18 01
Astridlaan 243, 3900 Overpelt
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Wat mogen wij nog doen of niet doen in 2017...

Louis Ackou - columnist

Ik wens jullie allemaal veel moed in 2017, want het gaat potverdorie nodig zijn. Niet om deze hierna bescheiden woorden te lezen, maar wel om je doorheen dit moeilijk jaar te wringen. Het wordt een jaar waarin je zal worden bedolven
onder de schreeuwende en vechtende politici die overdrijven met hun toekomstplannen en leugenachtige voorspellingen.

En ja, moeten wij voor de zoveelste maal
er het beste proberen van te maken en
niet wakker liggen van het feit of Donald
Trump zou doodgeschoten worden door een
dolgedraaide geradicaliseerde IS-moslim,
of een Mexicaan die jammer genoeg geen
ladder kan vinden om de scheidingsmuur
te beklimmen en zo in de States enkele
dolgedraaide Cubaanse schoonheden te
bespringen. Of zou onze oude Italiaanse
mannequin Paola met haar verschrikkelijke
grimas op haar om laaghangende lippen
zich laten opereren van een enorme vleesboom opgelopen na haar val, veroorzaakt
door een “pootjelap” van haar schatje
Albert gedurende een menage-twist over
hun buitenechtelijke dochter?
Hier dan enkele verbodswaanzinnen bedacht door enkele dolgedraaide ministers
om ons te kneden en te masseren in functie
van het algemeen belang! Eet geen rood
vlees en charcuterie meer, want het is
kankerverwekkend. Niet meer bouwen op
de buiten, maar wel terugkeren naar de
stad, om er hoger en dichter bij elkander
te wonen, want dat moet de betonstop bevorderen. Steek geen open haard meer aan
voor de gezelligheid. Meer water drinken,
verkoeling opzoeken en inspanning vermijden op de warme zomerdagen, dus stoppen met werken en met zijn allen naar zee
gaan. Maak van de donderdag een heerlijke
10

“poepdag”, want de meisjes van plezier
gaan er niet om wenen, want die zullen de
kassa horen rinkelen. Niet meer bellen in de
auto, zelfs handenvrij. Op alle gewestwegen
70 km per uur waar je gisteren nog 90 km
per uur reed. Blijf met je oude Mercedes
diesel of andere Duitse klassiekers uit de
stad. Het betalen van een suikertaks op frisdranken, ook al zit er geen suiker in. Vertel
daat maar eens aan de mensen! En dan het
ergste dat een Belg nog moet ondergaan:
“Niet meer dan 10 pinten bier drinken per
week en liefst minder of helemaal geen”. Is
dat de reden waarom AB InBev de kostprijs
van een werksmanspintje de hoogte doet
inschieten?

mee schaden, om zelf te kiezen of wij er
eentje opsteken, eentje drinken en eentje
op het vuur gooien. Al die reglementen,
dat betuttelen en verbieden,... enkele van
ons gruwen daarvan en die zijn zeker niet
de enigen.
Maar, het is de taak van de overheid om
de vrijheid van de Belgen aan banden te
leggen als die vrijheid andermans vrijheid
of samenleving schaadt! Niemand mag dan
onbestraft blijven, noch dronken achter het
stuur kruipen. Wie een geliefde verloor in
het verkeer aan de drank, zal geen straf ooit
te streng vinden.
Wat er ook gebeurt, de aardbol blijft
draaien. De zon komt elke morgen op en
gaat elke avond onder. En wat is het belangrijkste in het leven; de mensen die je graag
ziet! De rest is allemaal relatief.
Goed zo, “Jilleke” de weervrouw van VTM
heeft -7° voorspeld voor de komende dagen, het is tijd om enkele blokken in de open
haard te gooien, zonder schuldgevoel, maar
omdat gezelligheid gezond is !
Louis Ackou

Stop deze verbodswaanzin! De openhaard
moet uit. Bier is vergif. En als handenvrij bellen gevaarlijk is, mag je dan nog babbelen
in de auto? Welke open fles Bordeaux of
Bourgogne is dan een bedreiging voor onze
gezondheid? Iedere kilometer te snel rijden
is een inbraak op de verkeersveiligheid en
elke verbrande houtblok is een aanslag
op het klimaat. Het houdt werkelijk niet
meer op!
Doe dit niet, doe dat niet. Al die adviezen
klinken misschien vrijblijvend, maar wie
er zijn botten aan veegt, wordt door de
gemeenschap bestempeld als een slecht
mens met een bekrompen geest. Al die verbodsbepalingen geven ons het gevoel dat
het ons door de overheid verboden wordt
om nog langer onze goesting te doen en
om te leven zoals wij het willen, zonder de
knagende gedachte dat wij daar iemand
Gazet van de Carnavalist - Nr 185
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5 x 11 carnaval in Bilzen !
14 dagen, meer was er niet nodig om de eerste stoet in Bilzen te organiseren. Aanleiding voor deze
gebeurtenis was een lokale actie om gezinnen in financiële problemen te helpen. De opbrengesten
van de stoet en het aansluitend bal zouden integraal aan deze actie geschonken worden.
200 kilogram karamellen werden aangekocht
en de Raad van Elf nam plaats op de
vrachtwagen van een lokale aannemer.
Nog niet halverwege de stoet waren de
karamellen reeds op, dus
ging men lustig verder met
het werpen van confetti.
De toeschouwers hadden
immers al lustig kunnen
grabbelen
tijdens
de
reclamestoet. De Raad van
Elf werd gesticht en kreeg
als naam de “Babbelere”.
Meer
voorbereidingstijd
voor de tweede stoet
resulteerde in meer snoep
en lokale lekstokken van
“de Palm”, maar een prins
was er nog steeds niet. Het
prachtige weer zorgde wel
voor een voltreffer.
In 1967 werd de eerst Prins aangesteld,
Ludo 1 leidde dat jaar het Bilzers carnaval.
De eerste Prinses volgde reeds in 1971. Dat
jaar schakelde Bilzen ook over naar de eerste
zondag van de vasten, omdat de concurrentie
met Tongeren en Maastricht te groot werd.

De mooiste wagens waren voor Bilzen niet
meer betaalbaar.
Talrijke Bilzerse verenigingen onstonden,
waarvan we thans enkel
nog de Broeveskènder
kennen, die hun kunnen
reeds lieten zien tijdens
“Belgium’s Got Talent”.
Talrijke Limburgse, Belgische en Europese prijzen
staan op hun palmares.
Marcel Wijfels en zijn
‘lange Toengen’ namen in
1993 de organisatie van
Bilzen carnaval over van
de Babbelere. Momenteel
zijn ze beter bekend als
de Stadsraad van Bilzen en
bezoeken ze carnavalbals
binnen en buiten Limburg.
Dit jaar wordt extra ingezet op de jeugd.
Met de Ketnetband wisten ze een topper van
formaat te strikken voor hun jeugdnamiddag.
De jeugd is onze toekomst, het is dus van
groot belang dat ook zij de nodige aandacht
krijgen.

Helaas wordt dit alles niet door iedereen
naar waarde geschat. Het carnaval lokt elk
jaar heel wat volk naar Bilzen en zou meer
steun en beleving kunnen gebruiken. Vanuit
het stadsbestuur en politieke hoek komt er
wel reactie en steun, maar “meer” is altijd
meegenomen. De kosten voor het Bilzers
carnavalgebeuren stijgen immers jaar na jaar.
Spijtig, want carnaval is een toeristisch succes
voor Bilzen: steeds meer carnavalisten vinden
de weg naar ons prachtige Demerstadje.
Graag wil ik eindigen met jullie uit te
nodigen om samen met Prinses Ingrid
1 en Jeugdprinses Iluna 1 een prachtig
carnavalweekend te komen beleven op 4 en
5 maart. Met o.a. Domm & Dööl, Samy Baker
en Dennie Christiaan op zaterdag. Onze 55ste
stoet zal spectaculair afgeloten worden door
de Divy’s en Frans Theunisz.
Ik ben er zeker van dat Bilzen deze dagen op
zijn kop zal staan!
Bilzen Alaaf!!!

Johny Banken - Kurt Wijfels - Jan Steegen

Wist je dat...
Gedurende het ganse jaar
FEN-attributen (vlaggen, sjaals,
speldjes, ...)
verkrijgbaar zijn bij de
provinciale materiaalmeester?
Ze kunnen aangekocht worden
op de provinciale ledenvergadering
of kunnen aangevraagd worden
bij de provinciale commissarissen.
Op onze website kan u alle contactgegevens terugvinden!
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Gespecialiseerd
in carnavalsartikelen
mantels - steken - kroontjes
scepters - breuken - medailles
schouderlappen
linten - borduurwerk
alle bedrukkingen

Pins en plaketten
in verschillende vormen,
maten en prijzen

Sinte-Annalaan 53a
9300 Aalst
053/78 77 66
info@storcktrofeeen.be
storck@telenet.be
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Nieuwe lidgelden 2017 - 2018
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
2017-2018.
Pas aangesloten verenigingen, voornamelijk diegenen die zich lid gemaakt hebben tijdens de maanden januari, februari,
en maart van 2017, begrijpen dus meestal niet dat ze amper enkele maanden later al opnieuw verzocht worden om lidgeld
te betalen. Vandaar dat wij het nuttig vinden 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.
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 heel wat 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 2017 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 alle

aangesloten verenigingen, van wie het
lidmaatschap in orde is, automatisch
het voordeel van de verzekering inzake
burgerlijke aansprakelijkheid.
Aangezien de laatste jaren almaar meer
gemeentebesturen aan verenigingen, die
evenementen organiseren, de verplichting
opleggen om aan te tonen dat ze beschik-

eerst inloggen op de website, hetgeen tevens veronderstelt dat het lidmaatschap in
orde is.
In principe zouden we kunnen stellen dat
alle leden die het lidgeld niet betalen voor
1 mei, vanaf deze datum gewoon geen lid
meer zijn en derhalve ook niet meer kunnen inloggen.
Zo hard wordt de bal bij 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.

ken over een dergelijke verzekering, is de
tijdige betaling van het lidgeld bijgevolg
erg belangrijk.

Vandaar dat halverwege de maand
mei een eerste herinneringsbrief
verzonden wordt aan al de verenigingen wiens lid-geld niet tijdig betaald werd. Pas daarna - en dan zitten
we toch al vooraan de maand juni
- worden de niet-betalers gedesactiveerd als lid. Wat erop neerkomt
dat al hun gegevens, inclusief de activiteiten in de kalender, de zoekertjes, enz...
automatisch van de website verdwijnen.

Via onze website is het mogelijkheid om
het bewijs inzake burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering rechtstreeks te downloaden, zonder de tussenkomst van de
FEN-administratie. Dit gepersonaliseerde
verzekeringsbewijs kan teruggevonden
worden onder de link “Mijn gegevens”
onder de titel “Leden”. Om dit bewijs te
kunnen dowloaden, moet je uiteraard

Dit 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 2017 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 185
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125 jaar Herenthoutse Vastenavondstoet
Nog maar vier jaar geleden vierde de Herenthoutse Carnavalvereniging Peer
Stoet vzw haar 121-jarig bestaan. Of, in de carnavalstelling, 11 x 11 jaar vastenavondstoet. Elf in ’t kwadraat, voorwaar een prestatie; menige carnavalsverenigingen erkennen dat, sommigen benijden het. Herenthoutenaren worden
in de wijde omgeving ‘stoeters’ genoemd, en dat wordt duidelijk gemaakt aan de
hand van bruin-witte toeristische borden bij het binnenrijden van Herenthout.

(“tot het tegendeel bewezen wordt”)
Dat wij de oudste vastenavondstoet van België zijn, danken wij aan ons rijk archief. Het
is namelijk in het najaar van 1892 dat aan
het toenmalige gemeentebestuur de vraag
werd gesteld, citaat: “onderteekend van
een groot aantal inwoners dezer gemeente
onder de bestiering van een inrichtingscomiDaarenboven is niet voor niks de ondertitel
van het gemeentelijk logo ‘een stoet van
mensen’. De aanzet van de 11x11-viering
was de onthulling van het Stoetstandbeeld
op 8 december 2012, een beeld in brons van
ons logo ‘Peer Stoet”. Dit monument draagt
het opschrift ‘voor de stoeter’. En het is ‘de
stoeter’ die dat jaar ook laureaat werd van
de Herenthoutse Cultuurprijs. Sinds het
eeuwfeest in 1992 wordt ons logo tot een
reus verheven.

Oudste vastenavondstoet van Vlaanderen en bij uitbreiding België
16

teit … teneinde de toelating te bekomen om
met vastenavond eenen historischen stoet
te mogen inrichten”. De toelating werd verleend en goedgekeurd in de gemeenteraad
van 9 februari 1893, met een toelage van
welgeteld 50 toenmalige Belgische franken; dit besluit van de gemeenteraad van
1893 is ook het oudste document van het
stoetarchief.
Eind de jaren zeventig van vorige eeuw
steeg de discussie ten top. Ook de volksvertegenwoordigers mengden zich in het
debat. Tot burgemeester Vercammen op 15
maart 1978 een brief ontving van Rika de
Backer, toenmalig Minister van Nederlandse
Cultuur, waarin: citaat: “…in de discussie
omtrent het oudste carnaval van België de
eer toekomt aan uw gemeente. Hierbij wil
ik carnavalesk aan toevoegen: tot het tegendeel wordt bewezen.”
Inmiddels werd nog steeds niet het tegendeel bewezen. Meer nog, op 12 november
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1997 krijgt onze stoetarchivaris een brief
van Europaprins Enrico I, namens het carnavalcomité van Aalst, met de erkenning dat
Herenthout wel de oudste vastenavondstoet
heeft, maar, voegt hij er fijntjes aan toe:
“Aalst heeft de grootste”. En daar hebben
wij in Herenthout echt geen moeite mee.
Dubbeljubileum
125 jaar vastenavondstoet is in feite een
DUBBELJUBILEUM 100+25 JAAR STOET
IN HERENTHOUT, dat wil zeggen: 100 jaar
feitelijke vereniging en 25 jaar vzw.
Hiertoe werden twee initiatieven ontwikkeld.
Begin februari werd er een ‘Dag van de
Stoeter’ georganiseerd. Alle stoeters en
helpers werden er getrakteerd op een dansfeest en een frietje. Ook kregen ze een ‘100
+ 25-herinneringsmedaille’ mee naar huis.
Het stoetbestuur van zijn kant stond die
dag letterlijk ten dienste achter de tapkast.
In het cultuurhuis de Sint-Gummaruskerk
werd een tentoonstelling georganiseerd met
het accent op het laatste kwarteeuw stoetgeschiedenis. Deze liep tot en met 4 maart.
Het vzw-statuut is belangrijk voor de
aansprakelijkheid van de bestuursleden
en het afsluiten van verzekeringen, de
transparantie inzake kapitaal, het verkrijgen
van subsidies. Ook het verwerven van een
eigendom wordt mogelijk wat enkele jaren
na de stichting van de vzw heel toepasselijk
werd. Immers, in het voorjaar van 1995
brandde het kledingsmagazijn volledig af.
In een mum van tijd was de vereniging alles
kwijt, waaronder heel
wat stoeterssentiment
dat met de jaren tussen de opgebrande
kleren was gaan hangen. Enkele maanden
later ondertekenden
de voorzitter en de
secretaris de notariële

in de kijker
akte voor de aankoop van het huidige stoetmagazijn, tevens maatschappelijke zetel
van de vzw.
De ‘core business’ blijft evenwel stoetdoen.
En getrouw aan de tradities is dat ook dit
jaar met vastenavond. Op 26 februari en 5
maart trekt de 125ste stoet door de straten.
Stoetdoen is verbinden
In zijn meer dan honderdjarige geschiedenis heeft de Stoet hoogtes en laagtes
gekend; hetzelfde geldt voor de Huirtuitse
gemeenschap; doch telkens is de Stoet een
VERBINDEND EN VERENIGEND gegeven
gebleken tussen de Herenthoutenaren; deze
verbondenheid heeft van de Herenthoutse
Karnavalvereniging ook een BEWEGING
gemaakt. Bewijs hiervan is dat elk jaar,
en quasi spontaan, ei zo na een 1000-tal
inwoners van ons dorp opstappen in een
stoet, vermaard tot ver buiten onze gemeentegrenzen.
Het eigene van de Herenthoutse Stoet is
dat deze op het einde van de 19de eeuw
ontstaan is en gegroeid vanuit het volkstheater. Vandaar dat onze stoet, anders
dan een rondtrekkende praalstoet, veeleer
een aaneenschakeling is van straattoneel
en dans.
Dit jaar telt de stoet zo’n elfhonderd deelnemers. Dat benadert zowaar het recordaantal
van het jaar 1992. Toen deden we voor de
honderdste keer stoet.
Sinds vorig stoetjaar hebben we een
primeur. Herenthout heeft een grote Portugese gemeenschap. Zij voldoen aan de
basisvoorwaarde om mee stoet te mogen
doen: in Herenthout wonen. En warempel,
een Portugese groep van zo’n veertig m/v
deed mee. Graag verwijzen we hierbij naar
Em. Prof. Dr. Stefaan Top (KUL, leerstoel
volkskunde) die in zijn toespraak naar
aanleiding van de 4x11-jarige viering van
FEN Vlaanderen stelde: “Als bevorderende
factor van groepsverbondenheid kan carnaval beslist bijdragen tot maatschappelijke
cohesie, wat in onze moderne tijd van
vereenzaming en individualisme een groot
pluspunt is.”
Prinsen en Keizers
Herenthout heeft ook een rijke traditie
van prinsen. In 1950 werd de eerste prins
verkozen: Richard I.

De stoet van 2017 staat onder leiding van
Prins Kristof I (Vervoort). Kristof beweert
stoet te doen vanaf zijn twee jaar. Hij werd
voorgedragen door zijn stoetgroep MNND (=
MERGEN NOG NEN DAG).Hij werd verkozen
op 10 oktober 2016 door een kiescollege
bestaande uit leden van het bestuur en
uitgelote verantwoordelijken van de stoetgroepen. Kristof is de 68ste prins carnaval
en zijn nar is Micha I (Buermans). Op 10
december 2016 werd in de gemeentelijke
feestzaal aan Kristof I de macht overgedragen door uittredend prins John I. De namen
van alle prinsen staan roestvrij vereeuwigd
op het SToetSTandbeeld. Prins is men
voor één jaar.
Vijfentwintig jaar na zijn verkiezing als prins
promoveerde in 1980 Stan I tot keizer.
Bij de aanvang van het stoetseizoen, op de
11de van de 11de, stelt de Gilde van PEER
STOET (groep van voormalige prinsen) een
keizer aan. Deze keer promoveerden zelfs
twee prinsen: keizer Rudi I (Bierinckx), Prins
1992, en keizer Staf III (Van Dijck), Prins
1977, respectievelijk prinsen van de
100ste en de 85ste
stoet.
Na een bediscussieerde deliberatie in de schoot
van de Gilde der
Prinsen waarbij de
kandidaat beoordeeld wordt op zijn
merites, wordt de
keizerstitel toegekend. Een van de
basisvoorwaarden
is altijd geweest:
vijfentwintig jaar
dienst. Keizer is
men voor het
leven.

rijke documentatie aan foto’s, affiches, programma’s die de geschiedenis van de stoet
illustreren. Onze stoetarchivaris werd voor
zijn volgehouden werk gedurende vijftig jaar
laureaat van de Cultuurprijs 1988. Hij zorgt
inmiddels voor een bezielde opvolger.
Op 1 januari 2009 is de Erfgoedcel Kempens Karakter officieel van start gegaan.
De erfgoedcel is een vereniging van twaalf
gemeenten, waaronder Herenthout. Het is
de taak van de erfgoedcel om het roerend en
immaterieel erfgoed beter bekend te maken
en mee te bouwen aan een duurzaam erfgoedbeleid. Met de logistieke en financiële
steun van het Kempens Karakter wordt
het stoetarchief gedigitaliseerd. Dat is een
project van jaren.
Indien je meer wil weten, zie: www.peerstoet.be

de PPP-werkgroep (Pers, Publicatie, Promotie), namens de Herenthoutse Karnavalvereniging Peer Stoet vzw

Archief
En hier zijn we
zowat terug aanbeland aan de kwestie “wie heeft de
oudste?”
Ons zeer uitgebreid
archief bevat een
niet te evenaren
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advertenties “te huur” en “te koop”
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
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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 “te koop”
Te koop
Kledij thema Wizard of Oz voor een dertigtal personen. Vier daarvan zijn: tinnen man, vogelverschrikker, leeuw en Dorothy. Kledij
is één seizoen gebruikt. Prijs is inclusief foamhoeden met licht.
Vraagprijs: 1250 euro.

Mooie trappenwagen te huur.

Te huur

1748/301216
Contactadres : Ver. Hasseltse Carnavalgroepen
Patrick Swinnen - Klapstraat 16a - 3520 Zonhoven
GSM: 0495/771457 - E-mail: de_hesseltseloltappers@hotmail.com

Te koop
Stroomgenerator te koop wegens stopzetting carnavalgroep. 4
keer gebruikt, met 3 stopcontacten van 220 Volt en 1 stopcontact
van 380 Volt, Voltmeter 400 Volt/6000 Amp. Werkt met benzine.
Vraagprijs 300 euro.

Te koop
3 karretjes voor caranval om een kleuter in te vervoeren. Voorzien
van een stoeltje met veiligheidsriempje. Is gemaakt uit polyester,
dus heel sterk en toch licht. Ze zijn apart te koop. Telefonisch meer
informatie te bekomen.

0233/301216
Contactadres : De Kabaskes - Belsele
Familie Rossaert - Rozenlaan 42 - 9111 Belsele
GSM: 0494/25 42 29 - E-mail: rossaertr@telenet.be

1168/110117
Contactadres : De Fleerefluiters - Halle
Andy Favyts - Heldenstraat 37 - 1502 Lembeek
GSM: 0498/34 81 04 - E-mail: andy.favyts@telenet.be

Te koop
Zelfrijdende polyester carnavalwagen te koop. Afmetingen: 8 meter
lang, 3,60 meter breed, 4 of 6 meter hoog (kop snel kantelbaar).
Goed degelijk zelfrijdend onderstel, inclusief motoren voor de
bewegende delen. 4 zitplaatsen achter, voldoende ruimte voor
berging van stroomgroep en 2 kinderwagens. Inclusief biechtstoel
en preekstoel met ongeveer 20 stuks nonnenkleding en 1 stuk
priesterkleding.

Te koop
3 carnavalwagens + overbouw tractor te koop. Thema Venetië.
Ook ongeveer 35 bijpassende kostuums te koop.

Contactadres : Carnavalcomité Kermt - Tuilt - Spalbeek
Wim Marechal - Notelarenstraat 62 - 3500 Hasselt
GSM: 0496/40 17 70 - E-mail: info@carnavalcomité.be

1698/180117

0833/191216
Contactadres : De Strommannen - Koninksem
Willy Steegen - Koninksemsteenweg 107 - 3700 Tongeren
GSM: 0497/85 28 11 - E-mail: willy.steegen1@telenet.be

1394/120217
Contactadres : De Spetsers - Zottegem
Jo Persoons - Ten Bosse 64 - 9620 Zottegem
GSM: 0472/42 08 02 - E-mail: jo.persoons@telenet.be
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Te koop
Carnavalwagen te koop. Ter beschikking vanaf 17 april 2017. Prijs
overeen te komen.

Te koop
Prachtige carnavalswagen bestaande uit 3 delen van +/- 7 meter.
Plaats voor 30 volwassenen en x-aantal kinderen. Beide togen
bewegen over hun totale lengte van voor naar achter. Ook 34
prachtige volwassenen kostuums en 11 kinderkostuums. Prijs
overeen te komen.

1165/120217
Contactadres : De Slaapmutse - Lombardsijde
Karine Sallaerts - Hoogstraat 3 - 8434 Lombardsijde
GSM: 0495/66 22 45 - E-mail: sallaerts.karine@skynet.be

1441/150217
Contactadres : De Snoopy’s - Zottegem
Iris Vanden Bossche - Eikenmolen 2 - 9570 Lierde
GSM: 0485/74 07 14 - E-mail: zkvdesnoopys@gmail.com

Te koop
Kippenkostuums te koop. 25 complete kostuums in goede staat!
Eventueel nog reservemateriaal om kostuums bij te maken.
Prijs 500 euro.

Te koop
Jeugdprinsenpak in zeer goede staat. Slechts 1 seizoen gedragen.
Maat 140-152 (10-12 jaar). Prijs 200,00 euro.

1444/160217
Contactadres : Orde van de Poperingsche Potüls - Poperinge
Xavier Inion - Bruggestraat 143 - 8970 Poperinge
GSM: 0496/36 34 39 - E-mail: xavier.inion@telenet.be

Te koop
Allerlei kostuums te koop aangeboden. Vanaf de aankoop van 3
pakken 10% korting, vanaf 5 pakken 15% korting, vanaf 10 pakken 20% korting.
Kledij is ook te huur aan 5 euro per kostuum, mits betaling van 15
euro waarborg per pak.

1188/291116
Contactadres : Die Pelter Flügeltellers - Overpelt
Wendy Schuurmans - Juffrouwkensveld 44 - 3900 Overpelt
GSM: 0479/51 71 88 - E-mail: schuurmanswendy@hotmail.com
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1649/011216
Contactadres : De Witters - Kanne
J.L. Epding - Statiestraat 19 - 3770 Kanne
GSM: 0494/61 93 07 - E-mail: willy.epding@telenet.be

Te huur of te koop
3 jaar oude polyesterwaen. Veel bekijks! Prima in de verf, super
veel details. Afmetingen: 3,5m breed, 14m lang, 4,40m hoog.
Enorm veel plaats voor snoep en geluidsinstallatie. Meer dan 30
staanplaatsen.
Koopprijs: 3500 euro
Verhuurprijs (enkel seizoensverhuur): 2400 euro

1669/181116
Contactadres : Sheif ad Maas - Maasmechelen
Didier Blitz - Grotestraat 180a - 3630 Maasmechelen
GSM: 0499/34 42 59 - E-mail: info@sadm.be
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Contactadres : Corsogroep De Strandblomme - Blankenberge
Luc Cocquyt - Hanzestraat 52 - 8370 Blankenberge
GSM: 0475/29 45 80 - E-mail: luc@cocquytbouw.be

1844/141116

Te koop
Pop ideaal voor carnavalwagen, volledig isomo, versterkt met ijzer
binnenin de pop. Hoofd, hoed, armen en benen kunnen afgenomen
worden. Kan heel compact vervoerd worden. Prijs overeen te komen, vanaf 150 euro.

in de
de kijker
in
Te koop

Mooie carnavalwagen met thema duivels te koop. Veel ruimte op
de wagen, alsook een droge plaats voor DJ-materiaal en droge
stockageruimte.

Contactadres : De Kezelzekskes - Rotem
0901/131116
David Truijen - Lichtstraat 33 - 3650 Dilsen
GSM: 0479/87 00 32 - E-mail: david.truijen@telenet.be

Te koop
2 geraamtes van reuzen op wieltjes te koop.

0771/301016
Contactadres : De Biersussen - Balen
Michel Verheyen - Musstraat 8 - 2490 Balen
GSM: 0494/13 11 99 - E-mail: michel@debiersussen.be

1671/271016
Contactadres : Das ‘t Er Over - Dendermonde
Yoni Meysman - Moerstraat 51 - 9200 Dendermonde
GSM: 0477/58 06 83 - E-mail: dasterover@hotmail.com

Te koop
Prachtige griekse helmen met kostuum te koop. Slechts één maar
gedragen. Helmen ook zonder kostuum te koop.

Te huur
Prachtige carnavalwagen met als thema Tower Bridge of London.
De wagen is 12 meter lang, 4,1 meter hoog en 3,15 meter breed.
De wagen is volledig opgebouwd uit hout en metaal. Onder de brug
kunnen 8 à 10 personen staan. Op de brug en in de toren is er ook
plaats om te staan.
Wagen is voorzien van een trekhaak voor een extra aanhangwagen.
Standplaats van de wagen is Dilsen-Stokkem.

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

0564/171016

Te huur
Carnavalwagen te huur.
Veel plaats voor personen, luidsprekers, muziek en speelgoed. De
wagen is volledig nieuw. Ideale prinsenwagen.

Contactadres : De Maaskant - Opglabbeek
Jeroen Custers - Nieuwstadstraat 17 - 3960 Bree
E-mail: contact@kvdemaaskant.be
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Te koop
Zelfrijdende wagen met als thema Albert Heijn. Er is ook nog een
2de zelfrijdend deel bij (zitmaaier) met aanhangwagen waarop
personen kunnen staan. Voor meer info of bezichtigingen van de
wagen altijd welkom.

Contactadres : De Sotten - Zottegem
Bart Peké - Engelstraat 47 - 9620 Zottegem
GSM: 0477/63 77 19 - E-mail: bart@desotten.be

0066/061016

Te koop
1. Kledij voor volwassenen (enkel bovenstuk) 19 stuks - kledij voor
kinderen (enkel bovenstuk) 13 stuks, waarvan 7 met broek.
Prijs 50 euro per kostuum, doch bespreekbaar.
2. Mini-tractor van het merk Gutbrod met benzinemotor. Juist
volledig onderhoud gehad. Heeft 4 goede baanbanden en nieuwe
benzinepomp.

1722/280916
Contactadres : Der Es Leven Achter Tkomitee - Hamme
Bert Robberecht - Guillaumestraat 4 - 9220 Hamme
GSM: 0477/72 71 26 - E-mail: bert.robberecht@telenet.be

Te koop
Wij verkopen een carnavalwagen thema markiezen voorzien voor
een lichtstoet. Bovenaan de wagen is voorzien dat er een prins of
nar kan staan. Ook beneden plaats voor personen, alsook ruimte
om snoep, strooigoed, geluidsinstallatie veilig binnen te plaatsen.
Hoogte 4 meter, breedte 3,40 meter, lente 11 meter.

Mooie polyester wagen uit 2 delen te koop. Het eerste deel is 12
meter lang, 4,30 meter breed en 4,10 meter hoog. Het tweede
deel is 4,10 meter lang en 2,20 meter breed.

Contactadres : Halfweg - Kaggevinne
1147/280916
Mario Reynders - Diestersteenweg 208 - 3293 Kaggevinne
GSM: 0477/50 57 24 - E-mail: sneyers.tamara@skynet.be

Contactadres : De Fluiters - Kermt
0091/260616
Willy Asnong - Kannaertstraat 71 - 3525 Stevoort
GSM: 0477/60 33 24 - E-mail: suzannevandebergen@hotmail.com

Te koop

Te koop

Te koop
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Zeer mooie carnavalskleding thema duivel. Slechts 2 stoeten gedragen. In totaal 50 stuks. De maten variëren tussen 64, 58, 56 ,
52, 48, 164, 140 en 116.

Schommelpaardjes voor carnavalwagen. Moeten nog opgeknapt
worden. Lengte 3,5 meter en breedte 3 meter.

Contactadres : De Zweitjatte - Ophoven
Helga Sleven - Leustraat 32 - 3640 Kinrooi
E-mail: helga.sleven@telenet.be

1892/150916
Contactadres : ‘t Wetters Laweit - Wetteren
Arne De Vuyst - Massemenstraat 7 bus 11 - 9230 Wetteren
E-mail: arno.devuyst@hotmail.com

1681/240916

Prijs overeen te komen.
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in de kijker

Te koop
Isomo poppen voor praalwagen te koop. Enkel Buzz Lightyear en
Cowboy Woody zijn verkrijgbaar.

Te huur of te koop
Piratenboot te huur voor 150 euro per dag.
Te koop voor 1300 euro.

Contactadres : De Pratchers - Eisden
0946/180916
Annelies Lieben - Lindenlaan 3 - 3630 Maasmechelen
GSM: 0473/37 10 12 - E-mail: annelies.lieben@telenet.be

1844/150916
Contactadres : Corsogroep De Strandblomme - Blankenberge
Luc Cocquyt - Hanzestraat 52 - 8370 Blankenberge
GSM: 0475/29 45 80 - E-mail: luc@cocquytbouw.be
Te koop

Te koop
Wij verkopen 20 kostuums met pruiken en parapluutjes.
Prijs overeen te komen.

Verschillende types isomo poppen te koop.

Contactadres : De Tcha Tcha Tcha’s - Zottegem
1380/130916
Leo Geussens - Dorpsstraat 29 - 3660 Opglabbeek
GSM: 0478/23 99 50 - E-mail: leo.geussens@skynet.be

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

0564/090916

Te koop

Te koop

Zwart-gele kostuums: 20 herenslipjas en 14 dameskleed.

Zwart-gele kostuums: 20 herenslipjas en 14 dameskleed.

Contactadres : De Doorzakkers - Boorsem
0646/040916
Lili Colley - Schoorstraat 123 - 3631 Uikhoven
GSM: 0494/43 10 37 - E-mail: armand.patteet@telenet.be

0646/040916
Contactadres : De Doorzakkers - Boorsem
Lili Colley - Schoorstraat 123 - 3631 Uikhoven
GSM: 0494/43 10 37 - E-mail: armand.patteet@telenet.be
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Te koop
1. Prachtige carnavalswagen thema Napoleon, bestaande uit 3
stuks:
1 beweegbaar groot paard, 1 grote Napoleon, 1 kar met 2 kleine
paarden en 2 kanonnen). Eventueel mogelijk tot bijkopen van 5
extra paarden + 2 kanonnen (zonder onderstel).
Prijs overeen te komen.

Te koop
11 foampruiken met als thema space / aliens.
Verschillende maten (2x51 / 2x52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 2x57 / 59)
Prijs overeen te komen.

2. 30 rugzakken en hoeden + ongeveer 20 geweren

1539/220816
Contactadres : De Klevevrienden - Ronse
Stuer Ronny - Stroperstraat 5 c - 9170 Sint-Gillis-Waas
E-mail: ronnystuer@telenet.be

Contactadres : De Starters - Denderleeuw
0632/120816
Valerie Couck - Hertstraat 60 - 9473 Welle
GSM: 0477/61 04 67 - E-mail: valerie.couck@skynet.be
Te koop
1. 27 stokken met een droevig gezicht. De monden kunnen open
en dicht door een veersysteem. In de stokken is verlichting voorzien. De koppen zijn gemaakt uit polyester.

Te koop
Pop circusdirecteur te koop aangeboden.

2. 30 kostuums (broek, lange jas, kussen voor groter achterwerk,
onderhemd) en hoeden (met verlichting).

Contactadres : Vee Zin Te Dün - Tongeren
1687/020816
Danielle Carolus - Binnenveldstraat 14 - 3700 Tongeren
GSM: 0496/60 51 82 - E-mail: cvveezintedun@hotmail.com
Te koop

Contactadres : De Schoitkitten - Aalst
1707/210616
Sam Nuelant - Parklaan 201 - 9300 Aalst
GSM: 0494/14 70 65 - E-mail: deschoitkitten@hotmail.com

Te koop
1. Lange cape voor prinses met een maatje meer.

Spaanse kostuums +/- 40 stuks: kinderen, mannen en vrouwen.
Prijs: 25 euro per kostuum.
Bij aankoop van het geheel: prijs overeen te komen.

2. Korte cape voor prinses met een maatje meer.
3. Scepter voor prinses in metaal.

Contactadres : De Snepkes oet Mèchele - Maasmechelen
Peter Thomassen - Guido Gezellelaan 10 - 3630 Maasmechelen
GSM: 0496/59 79 66 - E-mail: de.snepkes@telenet.be

1658/040616

De kledij komt van Salon Roger te Maaseik. Prijs overeen te komen.

Contactadres : Den Dronken Hoek - Herk-de-Stad 1653/040616
Walter Meulemans - Hofstraat 15 - 3540 Herk-de-Stad
GSM: 0472/10 02 81 - E-mail: meulemans.walter@telenet.be
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Te koop

Contactadres : Orde van de Pietermannen - Leuven
Bjorn Van De Voorde - Naastveldstraat 106 - 9160 Lokeren
GSM: 0496/34 93 45 - E-mail: bjorn.vdv@hotmail.com

0002/020616

14 bijenhemden in maat 56. Ze zijn zo goed als nieuw. Enkel het
bovenstuk zonder vleugels, maar wel met staart.
Prijs: 5 euro per stuk.

Te koop
1. Kostuums: lange vest, hoed met pruik, broek en hemd. 20 stuks
beschikbaar en 2 kinderkostuums (enkel broek en lange vest).
2. Opbouw feestwagen kabouterbos: Plop, eekhoorn, kikker, pad,
uil, bloemen en slakkenhoofd.
3. Vier bekers met popcorn en vier bekers met cola. (60 cm hoog).
150 euro voor de acht stuks.

in de kijker

Te koop
Carnavalwagen van 8,5 m lang, 2,5 m breed en 3,9 m hoog.
Buitenzijde volledig met polyester afgewerkt. Te bezichtigen na
telefonische afspraak. Prijs overeen te komen.

1693/040616
Contactadres : Oot Juddere - Herderen
Dirk Duchateau - Rechtstraat 15 - 3700 Tongeren
GSM: 0477/61 65 37 - E-mail: dirk.duchateau@hotmail.com
Te koop en te huur
Carnavalskledij van het thema trommelkorps.
35 volwassenkostuums, 10 kinderkostuums en enkele losse stukken van chauffeurs/begeleiders.
Kostuums bevatten verlichting in de hoeden & trommels
Ook de opbouw van de wagen is te koop/te huur Wagen bevat ook
kleurrijke led verlichting . Voor meer info zie e-mailadres.

4. Figuren studio 100 (7 stuks) voor
180 euro.

Contactadres : Steek Zu Nou Nie - Lokeren
1329/020616
Bjorn Van De Voorde - Naastveldstraat 106 - 9160 Lokeren
GSM: 0496/34 93 45 - E-mail: bjorn.vdv@hotmail.com

Contactadres: De Moesenezen - Moerzeke
1429/040416
Nobels Mario - Smidsestraat 82 - 9200 Dendermonde
GSM: 0476/50 57 57 - E-mail: nobels_mario@hotmail.com

AANDACHT ! ! !
Na 3 edities worden de zoekertjes niet
meer opgenomen in de gazet van de carnavalist. Wenst u de
advertentie toch te behouden, dient u ons dit zelf te melden.
Indien het zoekertje vroeger mag verwijderd worden, willen we u
ook vragen om dit te melden.
13
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necrologie
Ingetogen willen wij even terugdenken aan diegenen die ons jammer genoeg kort geleden zijn ontvallen.

De Heer
Louis VAN DEN PLAS

Lid van De Gilde der Biertonnen - Wijnegem
Eresenator FEN-Vlaanderen
Echtgenoot van Jacqueline Verberckt
Geboren op 15 februari 1931
Overleden op 11 december 2016

De heer
Karel DE NAEYER

Voorzitter DAK
Erevoorzitter van De Prinsencaemere - Aalst
echtgenoot van Magda De Rauw
Geboren te Aalst op 27 december 1938
Overleden te Aalst op 9 december 2016

De heer
Bernard Naddy SCHIEPERS

Lid van CV De Peumpeleirs - Kanne

echtgenoot van Philomène Vaessens
Geboren te Kanne op 23 maart 1961
Overleden te Kanne op 2 januari 2017

De heer
André BLOEMEN

Jurylid Buutte Onderwijs Limburg
echtgenoot van Mia Vossen
Geboren te Kaulille op 15 mei 1944
Overleden te Hasselt op 21 februari 2017

De Federatie betuigt haar innig medeleven aan de getroffen families, vrienden en kennissen.
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evenementen 2018

Try-Out BOL

26 november 2017
Zonhoven

FEN-Banket

10 december 2017

(plaats nog te bepalen)

Feest der
Goedgemutsten
6 januari 2018
Neerpelt

