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Eerste Feest der Goedgemutsten te Neerpelt
was een schot in de roos !

Nieuw carnavalsboek
‘Zot van Carnaval’

Lekker eten en veel sfeer
te Horpmaal
tijdens het Feestbanket

fenvlaanderen in dienst van carnaval

Carneval is een feest van iedereen
en voor iedereen ……
Carnevalsstoeten /optochten
zijn voor iedereen ……
Snoepgoed, dat gestrooid wordt,
is voor iedereen ……

Iedereen

is gelukkig
met Karamelle Freddie ……
LANGSKOMEN LOONT ZICH!! LANGSKOMEN LOONT ZICH!!
Nu
ook
op

Karamelle Freddie BRÜGGEN-BRACHT
Katersfeld 2, 41379 · Brüggen-Bracht
Tel. +49 (0)2157/125619
Fax +49 (0)2157/125620
info@karamelle-freddie.com

OPENINGSTIJDEN BRACHT:
Maandag tot vrijdag 14.00 –18.00 Uhr
Zaterdag
10.00 –14.00 Uhr

AACHEN-HAAREN Alt-Haarener-Straße 251, 52080 Aachen-Haaren
LANAKEN (B) JOJOE BVBA Europark 11, 3620 Lanaken
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www.karamelle-freddie.com n voor ons assortiment en filialen

editoriaal

Geachte leden,
Beste carnavalvrienden,
Het carnaval in gans het land draait op
volle toeren. Hoewel carnavalszondag
reeds gepasseerd is, zijn er nog heel
wat carnavalstoeten en festiviteiten in
aantocht.
Alle prinsen, prinsessen, jeugdprinsen,
jeugdprinsessen zijn 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 beduidend korter is dan
vorig jaar 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.
Wat de publieke belangstelling betreft,
mogen we stellen dat deze soms wat
beperkter was, maar dat is ons inziens het
gevolg van het kortere carnavalseizoen,
waardoor er meer activiteiten op eenzelfde dag plaatsvinden en de carnavalisten
aldus moeten kiezen tussen een hele
reeks van festiviteiten. We moeten zeker
niet gaan wanhopen, want het carnaval
leeft en zit in de lift! De mensen hebben
er nood aan om de remmen te lossen en
eens uit de bol te gaan. Het carnaval is
hier de ideale uitlaatklep voor, dus het
komt vast en zeker goed.
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 uitpakken

met hun wagens en nieuwe kledij, waar uren
en dagen aan gewerkt is. We waren hiervan
reeds getuige tijds de vele carnavalstoeten
die al gepasseerd zijn, maar er staan er
nog minstens evenveel op de agenda. We
stellen vast dat heel wat carnavalisten hun
best doen om de waarden van ons mooie
carnaval in ere te houden, maar ik wil toch
nogmaals een warme oproep doen 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… .
Denk er ook aan dat carnaval een feest moet
zijn van vriendschap en verbondenheid.
Respecteer elkaar en draag het carnaval op
een positieve manier de wereld in. Er zijn
geen geschreven wetten of vaste regels om
carnaval te vieren, maar het is wel een volkscultuur doorspekt met gebruiken en tradities
die we in ere moeten houden.
We juichen ook toe dat er dit jaar weer
veel inspanningen geleverd werden om de
kinderen te laten proeven van het carnaval.
Vele scholen organiseren carnavalactiviteiten,
waaraan de lokale carnavalverenigingen
meer en meer hun medewerking verlenen
en dat is ronduit positief, want de jeugd is
de toekomst van het carnaval!
Ook de vele openbare besturen hebben weer
hun medewerking, zowel financieel als logistiek, verleend. Ik wil de mandatarissen die
daaraan hun steentje 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 en er nog veel werk op de
plank ligt. Zo blijven we als federatie ijveren
voor een eenduidige regelgeving met betrekking tot folkloristische stoeten, waarin
alle aspecten (rijbewijzen, gemeentelijke
machtigingen,... ) vervat zitten. Het wordt

tijd dat de grijze zones die er zijn, weggewerkt worden en dat er eenvormigheid komt
in alle provincies.
Sedert de vorige editie van ons ledenblad,
zijn er ook weer een aantal activiteiten
gepasseerd.
Op 10 december hadden we ons jaarlijks
banket te Horpmaal. De sfeer was - ondanks
het witte sneeuwtapijt buiten - optimaal. Het
deed ons ook veel plezier om maar liefst 50
personen meer te verwelkomen dan vorig
jaar!
Een paar weken nadien vond het Feest der
Goedgemutsten plaats in het Provinciaal
Domein Dommelhof te Neerpelt. We mochten
ongeveer 2800 carnavalisten verwelkomen,
waarmee we ons zeker en vast tevreden
mogen stellen. Het was alleszins weer een
meer dan geslaagde editie! Ik wil De Gezellen van Taxandria uit Neerpelt dan ook van
harte danken voor de goede samenwerking
en de puike organisatie. Ook proficiat aan de
laureaten van de zilveren, euro- en edelnar
voor het verkrijgen van hun edelmetaal.
Normaal zou ons ledenfeest 2019 opnieuw
moeten doorgaan in de provincie Limburg,
maar er voelde zich geen vereniging geroepen om deze taak op zich te nemen. We
trekken in 2019 dan ook opnieuw richting
Oost-Vlaanderen, waar de Kazoo’s uit
Moerzeke-Kastel voor de tweede keer zullen
instaan voor de organisatie. Het carnavalseizoen is volgend jaar weer wat langer,
maar we willen u toch nu al vragen om 5
januari 2019 te noteren in uw agenda en
er rekening mee te houden wanneer u zelf
activiteiten plant.
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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laureaten zilveren nar 2018

Laureaten van de Zilveren Nar van Europa 2018
Op het Feest der Goedgemutsten te Neerpelt op 6 januari 2018 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
0103 HERENTHOUTSE - K.V. PEER STOET VZW HERENTHOUT
DE PRETER Jan
VERBRUGGEN Stijn
0110 DE HEIKNUITERS - GEEL
BRUNEEL Martina
WILLEMS Frans
0772 DE POSTFLUITERS - PUURS
ALBRECHTS Ken
BOUWEN Peter
0774 TOENGELSE DANSMARIEKES - TONGERLO
BOECKX Thomas
VAN LAER Thomas
0784 DE PLAKIJZERS - KAPELLEN
CARYN Gunther
HAAST Quanita
0918 KARNAMOR - MORTSEL
GOELEN Linda
ROGGEMAN Peggy
1916 DE KINDERVRIENDJES - HOUTVENNE
ROOSEN Wendy
WITTEVROUW Ingrid

KALDERS Igor
VERMEULEN Karin
DE WAAL Boy
VANSOMEREN Hanny
GERAERDS Marcel
DE KLEERMAEKER Sandy
0236 ORDE VAN DE COMMEDUUR -SINT-TRUIDEN
VOSSIUS Michael
0255 RIDDERS VAN HECO
PIRLOTTE Daniël
SLEGERS Jean-Luc
0257 DE KNAPZEK - VAL-MEER
LOYENS Lise
BOX Ronny

NIJSTEN Tom
0579 DE ZWIEBERTJES - OVERPELT
WILLEKENS Erik
BLOEMEN Lorenzo
SCHILDERMANS Edwin
REYNDERS Nico
0651 MIDDENCOMMITEIT CARNAVAL - LOMMEL
CREMERS Björn
VAN BAKEL Pascal
0776 DE RARE VOGELS - NEERPELT
JANSEN Sjoerd
BLOEMEN Mark
0833 DE STROMANNEN - KONINKSEM
VANDOOREN Melissa

VANDEWEIJER Jean-Michel
ALBERS Karina
0259 DE KEUJ - HERDEREN
WILLEMS Ellienne
BALDEWYNS Ingrid

ACHTEN Monique
0847 DE RAPPETAPPERS - KINROOI
PEPELS Michel
0872 ALBANUS III - DE SJOEMELEIRE - VLIJTINGEN
STULENS Marijn
DEGELING Jeroen
0901 DE KEZELZEKSKES - ROTEM
MAES Juan
PLAQLEZ Paloma
GIJSELS Erik
GAWLA Monique
0904 DE POEDERLADERS - KAULILLE
HOLLANDERS Jaak
ROOSEN Danny
AERTS Brenda
PAULUS Kevin
0906 DE GEZELLEN VAN TAXANDRIA - NEERPELT
THEUNISSEN Edith
SIJBERS Rob
PEETERS Joris
DRIEZEN Thieu
1001 DE DJIMMERS - MOELINGEN
DUIJSENS Guillaume
1055 DE WEERELT - WELLEN
HUYSMANS Steve
GOVAERTS Timo
VERDONCK Siebe
VANHEUSDEN Els
1086 DE BUSKRUIT BOYS & GIRLS - KAULILLE
WINTERS Thomas
WINTERS Mathijs
1104 KAMP KARNAVAL 2002 - LEOPOLDSBURG
BOGAERTS Sylvia
SCHEPKENS Cindy
CLEMENT Gitte
1197 ORDE VAN HEMEL EN AARDE - LINTER
VANCRANENBROECK Jens

Limburg
0010 RIDDERS VAN DE KATTEKÖP - HAREN
MORRHEY Sanne
0020 BREUGEL MENNEKES - GROTE-BROGEL
OYEN Bart
0033 DE ZIGEUNERBARONNEN - GENK
ABBRUZZESE Nofrino
JACHNIK Alfred
MISSOTTEN Jeroen
SCHOUTEDEN Pierre
0060 DE BOEKWEITMANNEN - ZOLDER
SIMPELAERE Dirk
0086 RIDDERS VAN HET EVERZWIJN - LUMMEN
BOGAERTS Lennaert
PIRENS Davy
0140 DE BIGARO’S - SINT-TRUIDEN
DUJARDIN Steve
0195 DE HAMBURGERS - OOSTHAM
BRAEKEVELD Freddy
BULTERIJS Glenn
DENS Patrick
WELLENS Filip
0198 DE GELLIKER GALLIAREN - GELLIK
MOONEN Shirley
SLOCK Philippe

0303 ORDE DER ASSERBAKKEN - AS
GOYEN Albert
SCHOOFS Luc
GOOSSENS Bert
GIJZEN Ludo
0335 DE TEUTONISCHE RIDDERS - DIEPENBEEK
KNUTS Bart
LAVIGNE Pascal
0409 DE ERTESJIETERS KESING - KESSENICH
SNIJKERS Maarten
VERSTRAETEN Ben
GOYENS Johan
SNIEKERS Bart
0506 DE GAAPLEPELS BIESEL - MOLENBEERSEL
STRIJBOS Geert
MARTENS Yvonne
PEERLINGS Theo
LODEWIJKS Bart
0507 DE SLAMRIDDERS - HEUSDEN-ZOLDER
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VANBERWAER Laurens
1202 DE LINDEMANNEN - RUTTEN
BARTHELS Thomas
REWEGHS Jens
1224 DE ZWEITZÖKSKES - OPHOVEN
VANDEVENNE Johan
DIRKX Roger
1285 ‘T KLEIN KAFFEE - NEERPELT
KERKHOFS Leo
KERKHOFS Wesly
1315 THE FUNCLUB - PAAL
VANKRUNKELSVEN Nelly
1355 DE AMATEURS - SINT-TRUIDEN
LEMOINE Sven
VANVINCKENROYE Kris
DERWAEL Dimitri
WIGGERS Kevin
1388 DE STROOPMENNEKS - BORGLOON
VANHERCK Renee
1403 DE HAMSE FEESTBEESTEN - OOSTHAM
SCHERENS Tom
GIELEN Alfons
1439 DE FEESTKNALLERS - HEUSDEN-ZOLDER
BOONEN Danny
VANSCHOONBEEK David
BOONEN Bianca
GIELEN Linda
1468 DE ZEIVERLEPKES - NEEROETEREN
KREEMERS Femke
HENKENS Jeroen
1505 DE BOLLEKES - OPGLABBEEK
PAREDIS Dave
1520 ROAD VAN WIS TOT MANJEL - STOKKEM
KUNNEN Joan
VENKEN Geert
STEUTELINGS Rudi
1526 DE FIREFLY’S - TONGEREN
GILISSEN Ive
JEURISSEN Thomas
1572 DEE VAN KOTSHOVEN - KORTESSEM
RAMAEKERS Jarne
MACHIELS Dieter
1597 HENNIG HAM - HAM
VAN DER AUWERA Kim
CAMPS Bram
1649 DE WITTERS - KANNE
FELIX Sonja
FELIX Gerard

1673

1698

1715

1755

1825

1846

1880

VAN LEENDERT Nascha
TIMMERMANS Josseline
GELWELDIG - SINT-TRUIDEN
POELMANS Fabienne
DELWICHE Joran
CARNAVALCOMITE KERMT-TUILT-SPALBEEK
MARECHAL Ward
JACOBS Tony
CARNAVLSVRIENDEN OPGLABBEEK
AKIN Senne
VANDERLINDEN Jason
DE BOGGETTER LANTERFANTERS - BOCHOLT
VAN DOOREN Joyce
HUYSMANS Maikel
MENTENS Stephanie
DE TEUTENVRIENDEN - LOMMEL
DRIESEN Petra
COX Joke
ROOSENS Tristan
DE PLEKSMOELE - HAMONT
BELIEN Rik
VEREIJKEN Maikel
DE OUWPRINSE - OPGLABBEEK
PEERLINGS Christel

Oost-Vlaanderen
0102 ORDE VAN DE PALINGBOER - BAASRODE
JOOS Ludo
MESKENS Bruno
0152 DE NACHTVLINDERS - HAASDONK
DE GENDT Nadine
0292 LOS VANHECKOS - SINT-NIKLAAS
DE CAUWER Eilish
VAN DER SCHUEREN Dana
0513 KARNAVALCOMITE MERELBEKE
DUVILLIERS Cynthia
0519 DIE HAMSE WUITENS - HAMME
DE SCHRIJVER Noël
GEERINCKX Pascale
0538 ORDE VAN DE BAKSTEEN - STEENDORP
SMET Tim
MEERSMAN Roy
0542 DE PIERROTVRIENDEN - BAASRODE
VERVRANGEN Mariane
ALBRECHT Yvette
ALBRECHT Karine
VAN OVERSTRAETEN Eveline

0998 DE KAZOO’S - HAMME
VERHAEVERT Eddy
1054 DE TRIANGELEERS - MERELBEKE
SLEEUWAERT Rudy
DE VUYST Elsie
TEIRLINCK Bjorn
1366 DE CHAKOOSLOZEN - MERELBEKE
TAVERNIER Frederik
1771 CHIWAWA - BAASRODE
DE BLEZER Damien
1900 DE ZATTE PULLEKES - LEDEBERG
VERNIERS Stephen
TOLLENAERE Sebastiaan
1911 DE FLIEREFLUITERS - ASSENEDE
DE SCHEEMAEKER Kris
VAN VOOREN Wesly

Vlaams-Brabant
0002 ORDE VAN DE PIETERMANNEN - LEUVEN
FRANCKX Chris
GEYSENS Sam
0045 DE VARKENSKOPPEN - ZAVENTEM
CHRISTIAENS Benjamin
0268 HOFMAARSCHALKEN EN HOFDAMES - HALLE
PETIT Patrick
DE GREEF Marleen
0455 DE GEBEURE - HALLE
BREYSSENS Lieselotte
0503 DE BOERKES - HALLE
VAN MEENEN Silke
VAN MEENEN Steffi
1428 CC JATIENEN - TIENEN
SERVAIS Kevin
VERBOIS Davy
JANSSENS Femke
JANSSENS Johan
1509 DE ROEFTOEJOERKES - HALLE
VAN KERCKHOVEN Frank
WALRAVENS Anja

West-Vlaanderen
0777 ORDE VAN DE SLOEBERS - BLANKENBERGE
DIEDEREN Jimmy
1352 ORDE VAN ‘T BELGIEKSKE - GULLEGEM
DAELMAN Joyce
1897 DE PRINSENGARDE WEST-VLAANDEREN
DECEUNINCK Christophe

Laureaten van de Euronar 2018
VERENIGINGEN

Limburg

Antwerpen

0033 DE ZIGEUNERBARONNEN - GENK
MOREAU Freddy
0086 RIDDERS VAN HET EVERZWIJN - LUMMEN
DE SCHRIJVER Nico
VANBILSEN Hugo
0140 DE BIGARO’S - SINT-TRUIDEN

0110 DE HEIKNUITERS - GEEL
MELLEBEECK Rosa
0401 DE HEMELSUSSEN - BEERSE
VERMEULEN Ludo
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JORIS Davy
0198 DE GELLIKER GALLIAREN - GELLIK
PEETERS Petra
VANHEES Johan
VAN DE BOSCH Manfred
GIJBELS Peggy
VANDOREN Ron

laureaten euronar en edelnar 2018
0236 ORDE VAN DE COMMEDUUR - SINT-TRUIDEN
BRAINBANT Jean-Marie
BECKERS Steve
0355 DE OUDE BELGEN - TONGEREN
CAROLUS Jurgen
0383 RIDDERS VAN DE CEULEMAN - BORGLOON
CREMERS Danny
SMETS Luc
BOES Willy
0409 DE ERTESJIETERS KESING - KESSENICH
GORISSEN Rudi
LUIJSMANS Stefan
HAELDERMANS Raf
PEETERS Thieu
0506 DE GAAPLEPELS BIESEL - MOLENBEERSEL
BAENS Ronny
0651 MIDDENCOMMITEIT CARNAVAL - LOMMEL
VAN DIJCK Luc
0776 DE RARE VOGELS - NEERPELT
BOONS Rik
SCHUURMANS Gunther
0847 DE RAPPETAPPERS - KINROOI
KUNNEN Bart
JANSSEN Bart
0901 DE KEZELZEKSKES - ROTEM
SEVERIJNS Jorn
0904 DE POEDERLADERS - KAULILLE
WILLEKENS Jean

0906 DE GEZELLEN VAN TAXANDRIA - NEERPELT
CREEMERS Rudi
MOORS Stefan
BAEKEN Corry
WUYTENS Heidi
1001 DE DJIMMERS - MOELINGEN
DUIJSENS Jean

Oost-Vlaanderen
0102 ORDE VAN DE PALINGBOER - BAASRODE
VAN RIET Terry
0152 DE NACHTVLINDERS - HAASDONK
FOUBERT Pieter
VAN MIEGHEM Luc
0513 KARNAVALCOMITE MERELBEKE
DE JANS Davy
HEYERICK Cindy
0519 DIE HAMSE WUITENS - HAMME
VAN MOORTEL Joris
1054 DE TRIANGELEERS - MERELBEKE
SLEEUWAERT Davy

Vlaams-Brabant

1055 DE WEERELT - WELLEN
CLAES Robby
LAMBRICHTS Jos
VANVOORDEN Erik
1104 KAMP KARNAVAL 2002 - LEOPOLDSBURG
VINGERHOED Ronny
1197 ORDE VAN HEMEL EN AARDE - LINTER
LIMBURGS Cindy

0062 RIDDERS VAN BRUNENGERUZ - TIENEN
MARCELIS Linda
WILLEMS Ivan
0268 HOFMAARSCHALKEN EN HOFDAMES - HALLE
MERTENS Peggy
0562 GILLES&PIERROTSVANGROOTHALLE-HALLE
VANDEWALLE Joseph
0669 KARNAVALVRIENDEN WEZEMAAL
PAUWELS Martina
VAN HUMBEECK Jean-Paul
1496 PRINSENCONVENT LEUVEN - LEUVEN
PAESMANS Viviane

INDIVIDUELEN
5195 ARIJS Steven

Laureaten van de Edelnar 2018
VERENIGINGEN

Oost-Vlaanderen

Antwerpen

0102 ORDE VAN DE PALINGBOER - BAASRODE
DE RIDDER Felix
0513 KARNAVALCOMITE MERELBEKE
STEVENS Luc
GEIRNAERT Antoine

0110 DE HEIKNUITERS - GEEL
SCHOONIS Alfons
TURLINCKX Roger

Limburg
0010 RIDDERS VAN DE KATTEKÖP - HAREN
MARTENS Bart
0198 DE GELLIKER GALLIAREN - GELLIK
CLAESEN Frans
0259 DE KEUJ - HERDEREN
HULS Andre
MOERMANS Nancy
0409 DE ERTESJIETERS KESING - KESSENICH
PEETERS Wiel
STULTIENS Jan
0506 DE GAAPLEPELS BIESEL - MOLENBEERSEL
BAENS Jef
JANSSENS Wiel
0651 MIDDENCOMMITEIT CARNAVAL - LOMMEL
DAEMS Willy
0776 DE RARE VOGELS -NEERPELT
VERBAKEL Jean
1425 DE BIERKEUTJES - TONGEREN
LENAERS Lucien

PROFICIAT
Een welgemeende proficiat
aan alle laureaten van de
Zilveren Nar, Euronar en Edelnar
namens de Federatie Europese
Narren Vlaanderen!

TER INFO
0542 DE PIERROTVRIENDEN - BAASRODE
VAN DE PERRE Maurice
CASSIMAN Marcel
1054 DE TRIANGELEERS - MERELBEKE
MEERSSCHAU Eric
1420 DE DEURZETTERS - MERELBEKE
VERSNAEYEN Dirk
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Narren die vanaf nu aangevraagd
worden, worden pas uitgereikt
op het Feest der Goedgemutsten
op zaterdag 5 januari 2019 te
Hamme (Oost-Vlaanderen).
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2018

Louis Ackou - columnist

Het is nog maar 15 uur in de namiddag en de zon staat al laag aan de horizon. Nochtans zijn de dagen reeds aan het lengen,
maar voorlopig is het nog altijd zo donker als in een mollegat. 2017 waggelt naar zijn einde. Het is of de wereld stilstaat.

Geen fileleed op de wegen of hier en daar
een oponthoud door een vrachtwagen met
aan het stuur een chauffeur uit de vorige
communistische kolonies van achter het
ijzeren gordijn, waar de motorolie versteende in de motor van zijn vrachtwagen,
omdat hij er per abuus heet frietvet had
ingekieperd en zo zat was als een oud
afgedankt kanon ten tijde van Kroutchev. De
handelaars slingeren ons vanalles rond de
oren zoals patchouli-parfum in de tijd van de
hippies, aangeprezen door Marleen Merckx,
een anorexia-vedette uit “Familie”, of een
sexy BH met bijhorende string gekocht op
bol.com, waarvan de cups bij het openen
uitzien als twee aangebrande casserollen
en de string als een ruwe koord. Wat een
verschil met mijn kinderjaren, toen ik iedere
dag onder de kerstboom naar mijn pakjes
gluurde. Ik kon toen nog niet lezen, maar
herkende al de tekens van mijn naam en
dus opende ik stiekem de pakjes die voor
mij bestemd waren. Dat mocht niet, maar
ja, daarom was het juist zo leuk.
Schrijven over wat 2018 ons zal brengen,
dat is een andere paar mouwen, want ik
ben geen waarzegger en kan moeilijk in
de toekomst kijken. Juist daarom is het
ook grappig. Ik denk dat 2018 een rustig
jaar zal worden met niet teveel hoogten
en laagten. Onze politiekers hebben nu al
jaren genoeg tarzan gespeeld en van de éne
euforie-liaan naar de andere depressie-liaan
geslingerd. Nu ben ik moe van gans dit
circus en ben aan een beetje rust toe. Gun
mij dat intermezzo a.u.b. om de batterijen
weer op te laden.
Wie kan er ons nog verbazen? De Ameri10

kaanse Donald, woonachtig in de Trumptoren ergens verscholen in New York, die
nu en dan president speelt in zijn witte
buitenverblijf te Washington met een smoel
om in een bolosmito-kraam te plaatsen. Zijn
vierkante kop, getooid met een oranje pruik,
vastgelakt met een spray van Schwarz-kopff,
gekregen bij zijn aanstelling van Angela
Merkel. Nu, een jaar later heeft hij zich
aangesloten bij de spionkop van Standard
de Liège om er keet te schoppen met die
langharige en hyperkinetische Portugese
trainer Sa Pinto. Donald Trump kijkt met
een minachtende blik en een grijnslach
neer op de bevolking die zich heeft vergist
bij de verkiezingen. Een kleine minderheid
Amerikanen heeft hij met zijn belastingverlaging toch wat rijker gemaakt, maar voor
de overgrote meerderheid blijft hij een onbenullige zotte dwaas. Intussen gaat op het
Noord-Koreaanse schiereiland de hottentot
Kim Jong-un, met zijn zwart haarstukje dat
in de plooi ligt door Chinese brillantine en
dromend van Trump-demonen, door met
het lanceren van zijn speelgoed, de “ballistische atoomraketten”, om zo erin te slagen
een atoommacht te worden die zijn dichte
en verre buren kan bedreigen. Santé mijn
ratje! Nu de IS-jihadisten op hun laatste
benen lopen, zoeken zij andere plaatsen op
om hun gruwelijke gedachten aan de man
te brengen met oorlog en geweld. In deze
regio’s wordt het in de eerste tien jaar niet
meer leefbaar en daar er geen einde aan
komt, zullen wij ermee moeten leven.
Wie schiet er de hoofdvogel af tijdens de
vele sportactiviteiten van 2018? Tijdens het
WK voetbal in Rusland zal dat zeker Poetin
zelf zijn. Wie zo een evenement organiseert,
staat op het hoogste schavot waar gans de
wereld naar staart. Voor onze miljardair
Rode Duivels hoop ik dat zij niet teveel
gaan piekeren over hun klein maandloon,
geschonken door de voetbalbond met de
restanten van de rijkelijke sponsors zoals
Lamborghini, Maserati, Rolls-Royce, waar
vele Rode Duivels klant aan huis zijn. Ze
zullen zeker de eerste ronde overleven. Ik
zie die ganse bende poenstampers zoals
Hazard en de blonde rosse De Bruyne en
niet te vergeten, mijn familielid, de reusachtige speler van Manchester United : Luk
Aku, afstammend van een verre nonkel die
zijn carrière heeft gemaakt als krokodillentemmer in ons voormalig Belgisch-Congo en
daar een affaire heeft gehad met de eerste
verkozen Miss Katanga, zuster van rebellenGazet van de Carnavalist - Nr 189

leider voor de onafhankelijkheid, Tshombe,
of de speler met de meeste reumaspieren,
een goeie café-compagnon van mij: Kompany, er in de tweede ronde uit vliegen door
een flater van de videoscheidsrechter die
vergeten was de videocamera aan te leggen
en zo het omstreden buitenspel niet heeft
gezien van Ahmed Boef, een speler met een
tulband en djellaba, ergens van een Arabisch
koninkrijk waar onze OCMW-trekkende prins
Laurent de eindejaarsfeesten heeft gevierd
op uitnodiging van een hondenliefhebbende
sjeik. Misschien zullen wij winnen van een
wat mindere wereldploeg als Panama en dat
zal natuurlijk ontaarden in een woestende
avond met een drankfestijn van wodka en
ingevoerde Braziliaanse INBEV-producten.
De champagne staat al koud en de warme
fijne hapjes staan klaar, waarbij je moet
opletten om je tong niet te verbranden. Het
is reeds 2018. Een jaar vol met dingen die
nog nooit gebeurd zijn, maar die zeker zullen
gebeuren, soms onverwacht, en waaraan
je niet kan ontkomen, want ergens kijkt
om de hoek al een nieuwe aanslag of iets
heel leuks. Maar, het zal altijd komen. Daar
gaan we dus op klinken met niets dan goede
wensen en met het voornemen om het beter
te doen dan in het jaar ervoor.
Voor 2018 wens ik jullie veel succes in het
carnaval en in alles dat jullie ondernemen. Ik
wens jullie allen en iedereen die je liefhebt
een gelukkig en gezond nieuwjaar!
Louis Ackou
Eresenator, columnist

“Mijn gegevens”
Gespecialiseerd
in carnavalsartikelen
mantels - steken - kroontjes
scepters - breuken - medailles
schouderlappen
linten - borduurwerk
alle bedrukkingen

Pins en plaketten
in verschillende vormen,
maten en prijzen

Zorg ervoor dat uw contactgegevens steeds
up-to-date zijn!
U kan deze gegevens steeds
raadplegen door in te loggen op de website
www.fenvlaanderen.be
In de rubriek “Leden” kan u kiezen voor
“Mijn gegevens”.
Mocht er foutieve informatie vermeld staan,
gelieve dan de wijzigingen door te geven
via de webapplicatie. Kies onder de rubriek
“Leden” voor “Adreswijziging”.

Paswoord vergeten?

Sinte-Annalaan 53a
9300 Aalst
053/78 77 66
info@storcktrofeeen.be
storck@telenet.be

Dan kiest u onder de rubriek “Leden” voor
“Paswoord aanvragen”.
Als dit gebeurt met het e-mailadres waarmee al een wachtwoord aangevraagd werd,
gebeurt de goedkeuring automatisch.
Wenst u een ander e-mailadres te gebruiken,
gelieve dit dan eerst kenbaar te maken aan
het secretariaat!
(bellingsjeroen@hotmail.com)
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Club 100 Lanaken zet zich in voor
mensen met een beperking
De vzw Club 100 uit Lanaken bestaat reeds 18 jaar en zet zich in voor mensen met een beperking. De 100 leden van de
club betalen jaarlijks 25 euro lidgeld en verzamelen sponsorgelden om hun doel te verwezenlijken. Het is dan ook fantastisch dat deze vereniging - dit jaar tevens 11 jaar lid van FEN-Vlaanderen - dit allemaal kan realiseren.
Het begon allemaal 18 jaar geleden met
een financiële gift aan de jeugdprins van
Lanaken en het schenken van carnavalspakketten in de lagere scholen van groot
Lanaken.
Na enkele jaren kwam er ook de vraag om
aan iedere jeugdprins(es) van groot Lanaken
wat te schenken, waarop de vereniging
met veel plezier ingegaan is. Dit is onder-

tussen een traditie die Club 100 Lanaken
nog steeds voortzet. De bedeling van
carnavalspakketten aan de lagere scholen
van Lanaken werd ondertussen stopgezet,
maar in de plaats daarvan werd de focus
gelegd op mensen met een beperking van
groot Lanaken.
Zo worden er voor deze doelgroep een aantal activiteiten op touw gezet. Ten eerste is
er de verwendag, waarbij volledig gratis een
onvergetelijke dag aangeboden wordt met
diverse optredens en verrassingen voor de
ganse familie.

Mondo Verde. Er wordt busvervoer voorzien,
alsook eten en drinken en een toegangsticket voor het park. Voor mensen met
een beperking is dit volledig gratis. Andere
deelnemers betalen 15 euro per persoon.
De vzw Club 100 Lanaken hoopt dat ze
zich nog lang kunnen inzetten voor de
mensen met een beperking, want ook
deze personen vieren graag carnaval !

Daarnaast wordt er ook een gala-avond
ingericht, dewelke ook weer gratis is voor
mensen met een beperking. Er wordt dan
ruimschoots eten en drinken voorzien, alsook een live-orkest en meerdere artiesten.
Ook wordt er een Club-100-middag georganiseerd. Deze carnavaleske namiddag
vond dit jaar plaats op 4 februari. De activiteit was voor iedereen toegankelijk en
men kon er genieten van de vele optredens.
Ook de 5de Prins Carnaval met een beperking werd er aangesteld.
Op zaterdag 24 maart 2018 wordt er in
thema- en attractiepark Mondo Verde te
Landgraaf (Nederland) een familiedag georganiseerd in samenwerking met “Moeder
met een missie”, zanger Eric Ghelen en

WIST JE DAT... ?

- Elke editie van ons ledenblad “De Gazet van de Carnavalist” integraal
gelezen kan worden op onze website www.fenvlaanderen.be
- Op onze website een activiteitenkalender staat, waarin de leden van
onze federatie hun activiteiten kunnen invoeren.
- Er een gratis applicatie ter beschikking is van onze leden voor het beheren van hun boekhouding
en hun ledenregister. Deze applicatie is zowel bruikbaar voor vzw’s als feitelijke verenigingen.
- Al onze verzekeringspolissen integraal na te lezen zijn op onze website
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Nieuw carnavalsboek: Zot van carnaval
Waarom zijn zoveel Hallenaren gebeten door het carnavalvirus? Hoe ver gaat de liefde voor het carnaval en wat zijn
de bijzondere tradities en rituelen die dat ‘Carnavalesk Tomorrowland aan de Zenne’ zo uniek maken? Wat zijn de gelijkenissen en verschillen met grote broer Aalst?

Radio 2-producer Sonny Vanderheyden gaat
op zoek naar een antwoord in een boek dat
leest als een roadmovie, boordevol persoonlijke bedenkingen en anekdotes.
“De geschiedenis van het Halse carnaval is
al meermaals gepubliceerd. Daarom koos
ik voor een andere focus. De passie, de
roes, de emotie van de echte carnavalist”,
zegt Sonny. Hij volgt het feest al jaren als
geboren Hallenaar en journalist - “bij mij
zit het nochtans niet in de genen, want
mijn ouders zijn geen carnavalisten” - maar
infiltreerde ook écht in de harde kern van
‘carnavalfreaks’ om te ontdekken wat hen

bezielt. In die zin draagt hij het boek op
aan zijn collega’s op het werk aan wie hij
elk jaar moet uitleggen waarom carnaval
zo belangrijk is in Halle en waarom hij een
week vakantie neemt. Noem het een cursus
carnavalvieren voor dummies. Maar hij is
ervan overtuigd dat élke carnavalist zich in
het boek zal herkennen. “Eigenlijk hebben al
die carnavalvierders in Halle, Aalst, Ninove,
Genk of Heist meer met elkaar gemeen dan
ze denken of durven toegeven. Dus ook zij
zullen aan dit boek veel plezier beleven”
aldus de auteur.
Opvallend zijn ook de meer dan 100 knappe
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foto’s van VRT-collega Gert Swillens, die
tijdens het voorbije carnavalseizoen 3
dagen en nachten in Halle verbleef, op
zoek naar beelden van gepassioneerde
carnavalvierders. Want dat carnaval voor
veel ‘Vaantjesboeren’ een emotioneel gebeuren is, staat buiten kijf. Stadsdichter
Geert Vanhassel verrast bovendien met een
gedicht over carnaval!
Het boek ‘Zot van carnaval’ kost 20 euro en
is te koop in het Streekproductencentrum in
Halle, Carnavalswinkel Las Fiestas in Halle
en Aalst of bestelbaar via e-mail (sonny.
vanderheyden@telenet.be).
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FEEST DER GOEDG

DOMMELHOF
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GEMUTSTEN 2018

F - NEERPELT

foto’s: Nele Mannaerts

Bedankt aan de Gezellen van Taxandria voor de uitstekende organisatie en ook aan de meer dan
2800 aanwezigen die er mee voor zorgden dat het een geslaagd feestje werd! Op naar de editie 2019!
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Nieuwe lidgelden 2018 - 2019
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
2018-2019.
Pas aangesloten verenigingen, voornamelijk diegenen die zich lid gemaakt hebben tijdens de maanden januari, februari,
en maart van 2018, 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 gedraagt wanneer het gaat
om de betaling van de jaarlijkse
lidgel-den.
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 tot 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 2018 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 FEN-Vlaanderen echter nooit gespeeld, omdat
we ook beseffen dat het betalen van
het lidgeld wel eens onopzettelijk
uit het oog kan verloren worden, of
dat diegene bij wie het betalingsverzoek toekwam geen lid meer is van
de vereniging. Het zijn twee voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.

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 van wie 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 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 2018 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.
16
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Carnaval Lommel viert feest: 6 x 11 !
Carnaval Lommel viert 6x11 jaar en dat mag zeker niet onopgemerkt voorbij gaan. Carnavalszondag valt dit jaar dan
ook perfect, namelijk op 11 februari. Het prinsentrio dat thans over Lommel regeert - Frits I, Tristan I en Kimberley I - is
niet een klein beetje fier dat ze in dit jubileumjaar de scepter mogen zwaaien.
begrijpt wat ik bedoel. ‘Weet je wat’, zei hij,
‘ga maar eens naar Duitsland.Daar hebben
ze carnavalstoeten. Dus ik trok naar Keulen
en ik zag daar een imposante stoet. Ook
naar het centrum van Lommel kwam een
massa volk, om die eerste stoet te bekijken.
Onze prinsenwagen was nog met paard en
kar. We gooiden snoep en appelsienen uit.”

De eerste prins carnaval van Lommel
We vieren dit jaar 6 x 11, want zesenzestig
jaar geleden, in 1952, werd de carnavalsvereniging ‘De Road der Bedderhaanten’
boven het doopvont gehouden. Bedderhaant is Lommels voor bijdehands. Begin
1953 trok voor de allereerste keer een carnavalstoet door het centrum. Een voorname
getuige vertelt er meer over. Cornel Antonis
was de eerste Prins Carnaval van Lommel.
Hij is er ondertussen al 88, acht maal elf
dus, maar hij herinnert het zich nog goed.
“Onze pa, Jean Antonis, was eigenlijk de
aanstoker”, vertelt hij. “Hij had een meubelzaak in het centrum. Samen met een
aantal commerçanten zijn ze met carnaval
begonnen. Ik weet nog dat hij tegen me zei:
‘Het is nogal een dooie boel, hier in Lommel.
Laat ons een carnavalstoet organiseren.’ En
carnaval moet natuurlijk een prins hebben.
Daarvoor keek hij in mijn richting. ‘Maar ik
ken helemaal niets van carnaval’, zei ik hem.
Ik was ook nog maar drieëntwintig. Tja, in
die tijden was er eigenlijk niet veel zeggen
aan, want hij vroeg het eigenlijk niet, als je

begint met vier drukke dagen. Vrijdag dus
de scholenoptocht, zaterdag doen we mee
in Sint-Huibrechts-Lille, zondag grote stoet
in het centrum en maandag naar Lutlommel.
Maar voor ons zijn het hoogdagen. Daarom
zijn we zeker tien maanden per jaar in de
weer voor carnaval.”

“Mijn prinsenkostuum werd toen al gemaakt
door Vekemans. Ik heb nog een stukje uit
de krant van 1953 liggen. ‘Een nooit geziene
opkomst’, staat er. En dat de burgemeester
de macht overdroeg op de prins. Ook dat
was toen de gewoonte. Maar liefst 21 groepen namen deel. Schitterend toch. Of we
nu nog naar carnaval gaan? Nee, dan is het
te koud voor ons. We worden er ook niet
jonger op. Maar het blijft wel een leuke herinnering. Misschien een laatste anekdote.
In 1962 heb ik mijn vrouw, die ik toen pas
kende, gevraagd om mee op een wagen te
komen. En dat deed of durfde ze toen niet.
Maar later zijn we wel getrouwd”, lacht hij.
Frits I, Tristan I en Kimberley I
zwaaien de scepter in Lommel
Frits is al 23 jaar lid van de carnavalsvereniging Middencommiteit Lommel. “Ik heb altijd
gezegd dat ik in 2018 prins carnaval wilde
zijn, omdat het 6 x 11 is. Een bijzonder jaar
en een hele eer om prins te zijn. Het begint
al op vrijdag 9 februari. Dan organiseren we
een gezamenlijke scholenoptocht met bijna
1.500 kinderen in het centrum. Zij verkleden
zich en er rijden een aantal wagens mee,
zoals ook onze prinsenwagen. Dezelfde
avond volgt de plechtige zitting in C.C. ‘De
Adelberg’, met de machtsoverdracht en een
optreden van Yves Segers. Op dinsdag is er
een gratis seniorennamiddag
met Mark Dex en Anita.”
Tristan is trots dat hij hetzelfde kostuum mag dragen
als zijn papa. “Ik heb mee de
kleuren mogen kiezen. Het
is best zwaar, dat kostuum.
Papa zegt zelfs dat ik het bijna
kan aanhouden om te slapen”
vertelt hij. “Het scheelt niet
veel”, vult Frits aan. “Carnaval
Gazet van de Carnavalist - Nr 189

“Carnaval is voor ons een echt familiegebeuren. Om die reden is Tristan jeugdprins en hebben we ons nichtje Kimberly
aangesteld tot nar”, verduidelijkt Frits. “Ik
moet de prins volgen waar hij gaat en staat”,
legt Kimberly uit. “Tegelijk mag ik volop mee
feesten. Best spannend allemaal. Ome Frits
heeft voor ons alledrie een mooie scepter
laten maken. Wist je trouwens dat wij, maar
ook al onze volgelingen altijd zijn of haar
kledij moet aanhouden. Als iemand zijn jas
uitdoet of zijn steek achterstevoren opzet
moeten ze een boete betalen. Van dat geld
houden we later een mooi feestje”, lacht ze.
“Met onze wagen mogen we dit jaar echt
het varken uithangen”, glimlacht Frits. “De
mensen gaan de wagen zeker herkennen.
Het is een opvallende wagen. Hij kwam voor
in de tv-serie ‘Den elfde van den elfde’, met
Jan Decleir. We zijn die wagen in Kieldrecht
gaan halen, maar je mag met die wagen niet
over de autostrade. Daarom moesten we
17
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over de brug in Temse. We hadden bekijks.”
“Lommel mag echt trots zijn op het carnavalsgebeuren”, besluit de prins. “Wist
je dat er maar liefst negen Lommelse
groepen zijn die hun eigen wagen maken.
Dat zorgt voor een mooie stoet en zelfs
voor een spannende competitie. Het houdt
de groepen scherp om een originele wagen in elkaar te boksen. Kortom, carnaval
bezorgt de mensen plezierige dagen.” “En
mij bezorgt carnaval een lange arm”, lacht
Tristan nog. “Want ik ga heel veel snoep
uitgooien.”
Seppe en Lanthe regeren over Lutlommel
Seppe is er 13 en Lanthe 11. Op maandag
13 februari zijn ze de fiere jeugdprins en
jeugdprinses van Lutlommel. Daar zijn ze bij
de Braspappies, hun carnavalsvereniging,
trots op. “Vorig jaar vroeg ik aan de Verenigde Lutlommelaren of Lanthe jeugdprinses
kon worden”, vertelt haar papa. “Ze vroegen of we ook een prins hadden. De papa
van Seppe stond naast me en zei: ‘Ja, die
hebben we.’ Zo is het dus begonnen. Later
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kregen we groen licht uit
Lutlommel. Dan kan je aan
de slag voor de wagen en
de kostuums. Toch wel
veel werk, maar dat is nu
eenmaal onze passie.”
“Vorig jaar, tijdens de laatste carnavalstoet, heb ik
Lanthe officieel gevraagd
of ze mijn prinses wilde
zijn. Dat moet zo”, vertelt
Seppe. “We stonden stil
met de wagen. Dat was
het moment. Ik was doodzenuwachtig, want iedereen keek naar me.
Wil jij mijn prinses zijn, vroeg ik stilletjes
aan Lanthe.” “Maar het was zo stilletjes
dat ik het niet verstond”, vult Lanthe aan.
“Ik vroeg hem om het te herhalen en toen
riep ik heel hard ‘Jaaaaa’. Zo luid dat ik er
keelpijn aan overhield”, lacht ze spontaan.
“En weet je wat ik zo leuk vind aan carnaval.
Je mag voor één keer in het jaar die nette
kleren uitdoen en een gek pak aantrekken.
Gewoon zot doen en dansen.” “Klopt helemaal”, vervolgt Seppe. “Ook het uitdelen
van snoep is plezierig, als je die lachende
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kinderen ziet.”
“We hebben al redelijk wat activiteiten
gedaan”, vertelt Lanthe nog. “De aanstelling
was bijzonder leuk, maar ook de carnavalsbals, als we de grote prinsen ontmoeten.”
“Weet je waar ik nog van droom?”, vervolgt
Seppe, “om zelf ooit de grote prins van
Lommel te worden.” “Carnaval Lutlommel
is voor ons de allermooiste stoet” besluiten
ze. “Omdat we daar nu de laatste en toch
wel de belangrijkste wagen zijn. We kijken
er enorm naar uit.”

in de kijker

Marion Hoop Design

www.marionhoopdesign.nl
+31-(0)46452731

Foamverkoop + Webshop + Ontwerp + Snijden
Workshops + zelf maken door de groep met patroon
Carnaval en Theater
Foniëlsweg 8 6151 EJ Munstergeleen
info@marionhoopdesign.nl
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advertenties “te huur” en “te koop”
Diverse wagens te huur
Com
mun
icatie
in he
kan
t Ned
erlan
ds

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

Thema: Aprés-Ski hut

Thema: Alphorn
Contactadres : K.V. 2000
Niks Leo - Rue de Vivier, 4 - 4851 Gemmenich
Tel.: 087/78 69 35

1095/261011

Contactadres : De Biersussen - Balen
0771/260914
Verheyen Michel - Musstraat, 8 - 2490 Balen
0771/280815
GSM: 0494/13 11 99 - E-mail: michel@debiersussen.be

Tal van wagens bestaande uit polyester onderdelen met onderstel

Te huur
Carnavalswagen “Asterix en Obelix” - foto 1.
Carnavalswagen “Den Duvel” - foto 2.

Contactadres : K.V. De Waterratten
Vanheusden Bart - Grotestraat 195 - Maasmechelen
GSM: 0477/97 54 71
0694/010306

Contactadres : De Muzelmennekes - Uikhoven
Kellens Vera - Populierenlaan 85 - 3621 Rekem
GSM: 0476/50 32 52 - 0476/08 15 97
Email: vera.kellens@hotmail.com

Te Koop - Te Huur

0677/260911

AANDACHT !

Te huur
Diverse carnavalwagens

Na 3 edities worden de zoekertjes niet meer
opgenomen in de gazet van de carnavalist.
Wenst u de advertentie toch te behouden,
dan dient u ons dit zelf te melden.
Te koop
Polyester en doek om
wagens en poppen te
maken of te herstellen

Contactadres : C.V. De Naomiekes
Bertrand Chretien - Tongershuisstraat 41 - 3700 Tongeren
0894/150208
Tel.: 012/23 27 28 - GSM: 0485/91 16 96
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Indien het zoekertje vroeger mag verwijderd worden,
willen we u ook vragen om dit te melden.
Alle zoekertjes (met meer toelichting en foto’s)
zijn ook terug te vinden op onze website!

www.fenvlaanderen.be
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advertenties “te huur” en “te koop”
Te koop
Praalwagen te koop: 2 wagens met aparte poppen. De wagens zijn
3,5 m breed en ongeveer 7 m lang.
De kleren zijn eveneens te koop.

Te koop
Carnavalwagen thema Kermis, met of zonder kostuums (20tal). Liefst alles in één geheel te koop. Op de wagen is een toilet
voorzien, alsook plaats voor een discobar en kledij achteraan de
wagen. Contact opnemen bij voorkeur na 14 uur.

1172/070218
Contactadres : De Kadeitschiest - Ronse
Bekers Christophe - Germinal 88 - 9600 Ronse
GSM: 0476/70 18 75 - E-mail: caitlynn1@hotmail.com

Contactadres : De Voddeboalen - Sint-Gillis-Waas 1836/030218
Jeffrey Piselé - Tweehagen 11 - 9170 Sint-Gillis-Waas
Tel.: 03/336 55 95 - GSM: 0468/12 78 22 - E-mail: cvdevoddeboalen@hotmail.com

Te koop - Te huur
Carnavalwagen Neptunus, Diep in de zee, Zeemeermin. Meerdere
wagens met beelden en bewegende onderdelen. Ingebouwde
led-verlichting. Bijpassende kledij (+/- 35 stuks) met ingebouwde
verlichting en drietanden met verlichting.

Te koop
Praalwagen: 3 poppen met onderstel en opbouw (2 bomen en 2
lantaarnpalen) met 4 staan- en 4 zitplaatsen. Lengte 8 m, breedte
3,20 m, hoogte 3,95 m. 15 bijhorende kostuums te koop. Prijs
overeen te komen.

Contactadres : De Spetsers - Zottegem
1394/280118
Johan Persoons - Ten Bosse 64 - 9620 Zottegem
GSM: 0472/42 08 02 - E-mail: jo.persoons@telenet.be

Contactadres : De Kazoebereers - Zottegem
0636/180118
Hulstaert Gunther - Langestraat 4 - 9620 Zottegem
GSM: 0476/50 07 05 - E-mail: gunther.hulstaert1@telenet.be

Te koop
Carnavalwagen: lengte 9 meter, hoogte 4,20 meter. Voorzien van
WC, dj-boot, plaats voor luidsprekers, rondom led-verlichting, veel
opbergruimte en trap naar de 2de verdieping.

Te koop
Parchtige carnavalswagen, slechts één stoet gereden. De tronen
(stoelen) draaien volledig rond en zijn individueel verlicht. Veel
opbergruimte achteraan. Kan zowel getrokken als geduwd worden.

Contactadres : De Kattëdawërs - Millen
1680/170118
Colson Cedric - Keistraat 67 - 3740 Bilzen
GSM: 0479/36 63 25 - E-mail: cv.dekattedawers@gmail.com

1266/110118
Contactadres : De Clubmannekes - Ronse
Christophe Delusinne - Clementine De Niestraat 8 - 9600 Ronse
E-mail: cedric.onijn@telenet.be
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advertenties “te huur” en “te koop”

Contactadres : De Twiefeleire - Lanaken
Marc Fripont - Tramstraat 13 - 3770 Riemst
GSM: 0468/18 85 82 - E-mail: fripont.mertens@telenet.be

1644/251217

Te koop
Carnavalwagen, polyester met draaiende pop. Beschikbaar na carnavalseizoen 2018. B 2,5 m - L 7 m - H 3,5 m.
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Te koop

0789/141217
Contactadres : De Maskottes - Halle
André Detournay - Bergensesteenweg 524 - 1502 Lembeek
GSM: 0495/80 81 78 - E-mail: garage.detournay@skynet.be

Te huur
Carnavalwagen thema kasteel te huur.

0230/201117

Te koop
Zeer goed onderhouden prinsenwagen te koop. Prijs overeen te
komen.

Contactadres : Ridders van Klein Spanje - Opgrimbie
Etienne Gorissen - Ringlaan 33/2 - 3630 Maasmechelen
GSM: 0479/84 00 87 - E-mail: louisenpolly@hotmail.com

Zelfwiebelende bol.

1857/241017
Contactadres : Kiekebos - Tielt
Tom Van Loon - Halensebaan 30 - 3461 Bekkevoort
GSM: 0495/65 01 18 - E-mail: cvkiekebos1@outlook.com

Te koop
Piratenkostuums 32 stuks (verschillende maten). Bestaande uit
broek, bloes, bandana en heupsjaal.

Te koop
Te koop wegens vernieuwing van het wagenpark. Kan getest en
bezichtigd worden te Oostende.

Contactadres : De Fluiters - Kermt
0091/011117
Asnong Willy - Roverstraat 81 - 3511 Kermt
GSM: 0477/60 33 24 - E-mail: suzannevandebergen@hotmail.com

Contactadres : Orde van de Kloeffe - Oostende
Steenovenstraat 13 - 8450 Bredene
E-mail: ovdkloeffe@gmail.com
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1384/081017

advertenties “te huur” en “te koop”
Te huur
Carnavalwagen te huur met als thema kunstmuseum voor het
komende carnavalseizoen. Huurt u voor meerdere stoeten, dan valt
er over de prijs te onderhandelen. Info: 0474/90 97 11

Te koop
1. Carnavalkledij thema Titanic. Mannenkledij 18 stuks - Vrouwenkledij 16 stuks. Ook kinderkledij.
2. Carnavalkledij thema heksen.

0946/300917
Contactadres : De Pratchers - Eisden
Annelies Lieben - Klein Spanje 60 - 3630 Maasmechelen
GSM: 0473/37 10 12 - E-mail: annelies.lieben@telenet.be

1355/270917
Contactadres : De Amateurs - Sint-Truiden
Coninckx Linda - Lepelstraat 43 - 3800 Sint-Truiden
GSM: 0477/72 10 64 - E-mail: vdn.peter@skynet.be

Te koop
Carnavalwagen met bijpassende kostuums te koop met als thema
‘Eurosong’.

Te koop
1. Kostuums met verlichting in hoed en vest. Verder nog een
broek, een hemd en een gekleurde rok. 20 stuks
2. Verkoop 3 grote koppen in piepschuim van de Romeo’s.
Vraagprijs 250 euro voor de drie koppen.

1301/220917
Contactadres : De Feestbeeste - Borgloon
Corina Bierwerts - Bronstraat 4a - 3840 Borgloon
GSM: 0475/92 88 43 - E-mail: bella-dekoe@hotmail.com

1329/190917
Contactadres : Steek Zu Nou Nie - Lokeren
Bjorn Van De Voorde - Naastveldstraat 106 - 9160 Lokeren
GSM: 0496/34 93 45 - E-mail: bjorn.vdv@hotmail.com

Te koop
Carnavalwagen te koop - thema Kasteel. Opgebouwd uit een minitractor met opbouw en een plateau met opbouw. Afmetingen: L: 6
m - B: 2,20 m - H: 2,35 m.
Prijs overeen te komen.

Te koop
1. Prachtige kostuums - Prijs overeen te komen
2. 2-delige carnavalwagen - Prijs overeen te komen
3. Carnavalwagen thema Pinguïns: Mercedes vrachtwagen + opbouw en aanhangwagen + opbouw. - Prijs overeen te komen.

1409/170917
Contactadres : De Zenneduivels - Halle
Dimitri Bonnewijn-Delmé - Beukenstraat 1 - 1502 Lembeek
E-mail: dezenneduivels@hotmail.com

Contactadres : Orde van ‘t Belgiekske - Gullegem 1352/120917
Bruno Verfaille - Plaatsweg 4 - 8560 Gullegem
GSM: 0496/41 40 25 - E-mail: ordevanbelgiekske@skynet.be
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advertenties “te huur” en “te koop”
Te koop
1. Bob de Bouwer kledij: 57 stuks (50 volwassenen - 7 kids). Ook
het mascottepak is nog beschikbaar.
2. Muck van Bob de Bouwer zitmaaieropbouw + ledstrips. € 150,00

1441/240817
Contactadres : The Snoopy’s - Zottegem
Iris Vanden Bossche - Eikenmolen 32 - 9570 Lierde
GSM: 0485/74 07 14 - E-mail: zkvdesnoopys@gmail.com

Contactadres : De Boggetter Lanterfanters - Bocholt
Benjamin Vossen - Snellewindstraat 59 - 3950 Bocholt
GSM: 0484/87 76 81 - E-mail: benjamin.vossen@telenet.be

Te koop
1. Reus op onderstel, in perfecte staat. Onderstel heeft een enkele
as.
2. Boevenwagentje, in perfecte staat. Onderstel: Opel Kadet

Te huur
Wagen met verlichting (ook geschikt voor lichtstoeten). Afmetingen: L - 8m / H - 4m / B - 3,50m. 300 €/stoet. Indien voor meerdere stoeten: prijs overeen te komen.

Contactadres : Orde van de Kloeffe - Oostende
Steenovenstraat 13 - 8450 Bredene
E-mail: ovdkloeffe@gmail.com
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1384/170817

1755/200817

Te koop
Mooie carnavalkostuums te koop. Veel mogelijkheden qua thema.
Kostuums voor 28 volwassenen, voor 4 kinderen (10-14 jaar) en
voor 2 kinderen (5 jaar). Ook 22 hoeden verkrijgbaar (inclusief
kaarsen met verlichting). Vraagprijs 30 euro/stuk, maar is bespreekbaar. Bij voorkeur als één lot te verkopen.

1229/150817
Contactadres : De Doorbieters - Lanaken
Nicole Houbrix - Kantoorstraat 7a - 3690 Zutendaal
GSM: 0479/49 23 63 - E-mail: houbrix.nicole@telenet.be

Te koop
Diverse praalwagens te koop (Ice Age - Spin - Vogelwagen - Jurassic Parc). Zowel geschikt voor carnaval als halloween. Te bezichtigen op afspraak.

Te koop
3 formule-1-wagentjes uit isomo. Deze kunnen afzonderlijk
verkocht worden. Vraagprijs: 50 euro/stuk.

1493/080817
Contactadres : De Pekkers - Blankenberge
Bart De Pauw - Koninginlaan 114/a2 - 8370 Blankenberge
GSM: 0485/46 12 16 - E-mail: pekker@hotmail.be

1420/300717
Contactadres : De Deurzetters - Merelbeke
Davy Kellens - Laan der Weggevoerden 18 - 9820 Merelbeke
E-mail: davyenellen@hotmail.com
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advertenties “te huur” en “te koop”
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Te koop
1. Wagen thema Neptunus - onmiddellijk beschikbaar.
2. Prinsenwagen - onmiddellijk beschikbaar.

1588/120617
Contactadres : Orde van de Teungerse Zwoan
Huub Felix - Piringerweg 1 - 3700 Tongeren
GSM: 0476/49 38 17 - E-mail: hubertus.felix.fed@telenet.be

Contactadres : De Waterratten - Kotem
0694/280517
Davy Rondags - Grotestraat 379 - 3631 Kotem
GSM: 0476/61 68 03 - E-mail: rondagsdavy@hotmail.com

Te koop
Mooie wagen te koop (kan ook als prinsenwagen gebruikt worden).
Afmetingen: L 12m - B 3,5m - H 4,2m. Prijs: € 2800,00

Te koop
1. Opbouw carnavalwagen (volledig verlicht). Afmetingen: L 9m - B
2,60m. Alle tandwielen kunnen draaien. Motorisatie hoort er niet
bij. Prijs overeen te komen.
2. Kledij met hoeden (voorzien van verlichting). Prijs overeen te
komen.

1656/180517
Contactadres : De Maaslaupers - Maasmechelen
Pascal Vranken - Vlasstraat 78 - 3630 Maasmechelen
E-mail: tanja.pascal@hotmail.be

Contactadres : Veren. Hasseltse Carnavalsgroepen - Hasselt
Sylvia Peters - Roversstraat 81 - 3511 Kuringen
GSM: 0497/80 74 16 - E-mail: sylviagunter8@hotmail.com

Te koop
1. 24 kostuums koning/koningin met foampruik. 9 kostuums mannen met foampruik. Prijs overeen te komen.
2. Delen van wagen: 2 chihuahua’s en feesttafel met 4 draaiende
stoelen. Prijs overeen te komen.
3. 2 narrenlichamen en één koning op troon. P.o.t.k.

Te koop
1. Trappenwagen: 13m L - 2,5m B - 3,4m H. Plaats voor 25 à 30
personen, veel opbergruimte, plaats voor toilet, muziekinstallatie
en strooigoed. Licht opknapwerk nodig.
2. Kostuums Pierrot: 26 stuks - meerdere gebruikssporen - van
tienermaten tot grote maten. Prijs overeen te komen.

Contactadres : Feest- en Sportcomité Kwenenbos - Merelbeke
Kristof De Raeve - Rozenlaan 26 - 9630 Zwalm
GSM: 0476/65 94 87 - E-mail: kristofderaeve@hotmail.com

Contactadres : De Snepkes Oet Mechele - Maasmechelen
Peter Thomassen - Guido Gezellelaan 10 - 3630 Maasmechelen
GSM: 0496/59 79 66 - E-mail: de.snepkes@telenet.be
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1658/030517 - 1658/230417

0564/030517

1333/140317

Te koop
Carnavalskleren te koop met lichtgevende diadeem als hoofdversiering. 27 stuks ter beschikking. Ook de wagen is te koop.
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In Memoriam
Ingetogen willen wij even terugdenken aan diegenen die ons jammer genoeg kort geleden zijn ontvallen.

De heer
François FONTEYNE

Lid van CV De Nachtvlinders - Haasdonk
echtgenoot van Paula De Kever
Geboren te Sint-Niklaas op 16 januari 1950
en aldaar overleden op 11 december 2017

De heer
Wesley DENIVEL

Lid van CV Ridders van het Everzwijn - Lummen
Geboren te Diest op 22 juli 1993
Overleden te Leuven op 24 december 2017

De heer
Jan STULTIENS

lid van K.V. De Ertesjieters
Bezieler en gewezen jurylid B.O.L.
echtgenoot van Corrie Broekstra
Geboren te Kessenich op 19 oktober 1945
Overleden te Genk op 28 december 2017

De Federatie betuigt haar innig medeleven aan de getroffen families, vrienden en kennissen.
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evenementen 2019

Try-Out BOL

25 november 2018
Zonhoven

FEN-Banket

9 december 2018

(plaats nog te bepalen)

Feest der
Goedgemutsten
5 januari 2019
Hamme

