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editoriaal

Geachte leden,
Beste carnavalvrienden,
Het carnaval in gans het land komt weldra
op kruissnelheid, al zijn er ondertussen
ook al een aantal carnavalstoeten acher
de rug.
Bijna alle prinsen, prinsessen, jeugdprinsen en jeugdprinsessen zijn aangesteld
en ik kan je verzekeren dat het drukke
dagen en nachten waren voor onze afgevaardigden van FEN-Vlaanderen. Het
carnavalseizoen is dan wel beduidend
langer dan vorig jaar, wat voor iets meer
comfort zorgt in onze agenda’s, maar we
proberen toch al onze leden tenminste
één bezoekje te brengen en dan blijft het
altijd een kwestie van goed plannen. Voor
diegenen waar we niet geraakt zijn alvast
onze verontschuldigingen.
Beste vrienden, we mogen tot nu toe
zeker terugblikken op een geslaagd carnavalseizoen. Wat de publieke belangstelling
betreft, mogen we stellen dat deze soms
misschien wat beperkter was, maar over
het algemeen denk ik dat we zeker niet
mogen klagen. Met de vele carnavalstoeten voor de deur, kunnen we alleen maar
hopen dat de weergoden ons gunstig
gezind zijn, zodat we dan ook weer op
een massa kijklustigen kunnen rekenen.
Wagens rollen overal te lande uit de
loodsen en kledij wordt afgewerkt om
deel te nemen aan de vele optochten. Dit
is de kroon op het werk waar jullie een
volledig jaar mee bezig zijn. 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
een warme oproep doen om het mooi
en netjes te houden en te laten zien aan
de toeschouwers welke meerwaarde uw
carnavalsvereniging bijbrengt aan het carnaval. We mogen niet vergeten dat het de
bedoeling is dat we deze vele kijklustigen
vermaken tijdens deze carnavalstoeten en
niet enkel onszelf. Hou u alstublieft aan

de reglementen die voorgeschreven zijn, al is
het maar 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, voorzie alle
noodzakelijke veiligheidsattributen op je
wagen zoals brandblussers, een verbanddoos voor EHBO, zorg dat uw verzekering
in orde is, enz… .
We juichen toe dat er dit jaar ook weer
veel inspanningen geleverd worden 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, die ondertussen opnieuw stevig in het zadel zitten,
hebben weer hun medewerking, zowel
financieel als logistiek, verleend. Ik wil de
mandatarissen die daaraan hun steentje bijdragen danken voor wat ze betekenen voor
het carnaval en de vele vrijwilligers die ervoor
zorgen dat dit volksfeest kan plaatsvinden.
Ik kan hier alleen maar bevestigen dat het
carnaval in Vlaanderen de goede richting
uitgaat. Er is nog wel werk op de plank,
maar samen gaan we stap voor stap vooruit en proberen we kritische punten aan te
pakken. Als federatie blijven we nog steeds
ijveren voor een eenduidige regelgeving met
betrekking tot folkloristische stoeten, waarin
alle aspecten (rijbewijzen, gemeentelijke
machtigingen,... ) vervat zitten. Het wordt
eindelijk tijd dat de grijze zones die er zijn,
weggewerkt worden en dat er eenvormigheid
komt in alle provincies. Vele duizenden jongeren zijn recent op straat gekomen om hun
bekommernis te uiten over het klimaat. Als
carnavalisten mogen we onze ogen en oren
niet sluiten voor maatschappelijke thema’s
als het klimaat. We willen op dat vlak aan de
beleidsmakers wel vragen om niet eenzijdig
drastische beslissingen te nemen, maar om
samen met ons, de vele carnavalisten in
Vlaanderen, na te denken en te kijken wat
we samen kunnen doen, zonder hierbij de
eigenheid van het carnaval aan te tasten!
Sedert de vorige editie van ons ledenblad,
zijn er ook weer een aantal activiteiten
gepasseerd.
Inhoud

Traditioneel is de laatste zondag van november in onze agenda’s aangestipt voor BOL. Op
zondag 25 november mochten we tijdens de
24ste Try-Out van Buutte Onderwijs Limburg
zeven afgestudeerde tonpraters aan het werk
horen. Een welgemeende proficiat aan de
studenten en aan hun lectoren Huber Maessen en Roger Schepers.
Op 9 december waren we te gast in “De
Waterhoek” te Geetbets voor het jaarlijkse
feestbanket van FEN-Vlaanderen. Daar werd
van de gelegenheid gebruik gemaakt om
Germain De Storcke en Hubert Maessen te
huldigen voor hun 22-jarig mandaat in ons
bestuur. Ook ikzelf werd door mijn collega’s
in de bloemetjes gezet voor mijn 33-jarig
jubileum.
Een paar weken nadien vond het Feest
der Goedgemutsten plaats te Hamme. We
mochten ongeveer 2750 carnavalisten verwelkomen, wat toch weer een puike opkomst
is voor ons ledenfeest! Het was alleszins
weer een meer dan geslaagde editie! Ik
wil De Kazoo’s uit Kastel dan ook van harte
danken voor de goede samenwerking en de
uitstekende organisatie. Ook proficiat aan de
laureaten van de zilveren, euro- en edelnar
voor het verkrijgen van hun edelmetaal.
In 2020 blijven we met het Feest der Goedgemutsten in de provincie Oost-Vlaanderen.
Op 4 januari 2020 zal de Eskimofabriek in
Gent omgebouwd worden tot een heuse
narrentempel door het Organisatiecomité
Karnaval Ledeberg. Noteer deze datum alvast
in jullie agenda!
Ziezo beste vrienden, mijn 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
voor ons 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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buutte-onderwijs limburg

7 buutreedners in de ton tijdens de
24ste Try-Out te Zonhoven
Op zondag 25 november was het weer verzamelen geblazen in Ontmoetingscentrum Tentakel te Zonhoven voor de 24ste
Try-Out van Buutte-Onderwijs Limbug. Van de studenten die zich bij aanvang van het academiejaar inschreven, hebben er
7 de eindmeet gehaald. Humor maken is geen lachertje en dat ondervinden onze studenten aan den lijve tijdens de wekelijkse lessen die de Try-Out voorafgaan. De zeven studenten namen plaats in de ton en gaven het beste van zichzelf tijdens
een carnavaleske namiddagzitting, waarvoor BOL jaarlijks garant staat. De publieke opkomst was weliswaar groter dan
vorig jaar, maar het zou een extra steun zijn voor BOL, mocht er meer belangstelling zijn voor deze kleurrijke carnavaltraditie. Wie echter wel aanwezig was, heeft zich dat vast en zeker niet beklaagd.

De deuren van het ontmoetingscentrum
werden om 13 uur geopend voor het publiek, dat onmiddellijk werd meegezogen
in de carnavalsfeer door onze muziekkapel
“De Lustige Blazers” uit Gruitrode. Net als
de voorbije jaren stonden ze in voor de
muzikale opluistering van deze carnavalsnamiddag.
Op de tonen van diezelfde blaaskapel werd
de bühne ingenomen voor de openingsceremonie van deze 24ste Try-Out van BuutteOnderwijs Limburg. Provinciaal voorzitter
(en tevens lector van BOL) Hubert Maessen
gaf kort een inleiding, waarna ondervoorzitter Luc Van Dyck het woord nam. Het
verdere verloop van de middag werd in
goede banen geleid door Roger Schepers,
animator, presentator en lector van BOL.
Hoewel de Try-Out in geen enkel opzicht
mag beschouwd worden als een wedstrijd,
heeft BOL er steeds voor gekozen om een
jury te laten oordelen over de prestaties
van de kandidaten. De juryleden zorgen
ervoor dat onze leerlingen na afloop van
de Try-Out een rapport met raadgevingen
en suggesties ontvangen.
Na de officiële geplogenheiden die horen
bij de opening van onze Try-Out, en een
opwarmertje van de blaaskapel, is het aan
Els Clerinx uit Widooie (Tongeren) om de
spits af te bijten. Als eerste plaatsnemen in
de ton is vanzelfsprekend niet evident; het
publiek moet nog in de sfeer komen en het
is altijd spannend afwachten of ze zich vlot
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laten onderdompelen in de carnavalssfeer.
Els, die voor de 9de keer op de bühne van
onze Try-Out staat, kruipt in de huid van
Truus en trekt (zei het dan misschien met
knikkende knieën) met haar strandattributen richting het podium, want Truus gaat
op vakantie.
Truus heeft 3 hobby’s, namelijk reizen, op
vakantie gaan en bratsen. En dat doet ze
dan ook al van jongs af aan. Op haar 16de
gaat ze voor het eerst kamperen onder een
prachtige sterrenhemel. Ze maakt heel wat
mee op vakantie of onderweg naar haar
vakantiebestemming. Zo zal ze zich met een
plukje gras moeten behelpen wanneer een
sanitaire stop noodzakelijk blijkt. Ook verre
reizen schuwt ze niet, zelfs tot in de VS is
ze geweest, naar Louis&Yana. Wereldreizen
zijn zeker haar meug, al worden die meestal
last-minute afgelast door natuurrampen. Ze
is ondertussen haar volgende (af te lassen)
wereldreis al aan het boeken. In Afrika had
Truus het moeilijk met een kameel en in
Cuba kreeg ze maar liefst 20 cm sneeuw.
Els weet de zaal gelukkig snel te ontdooien,
waardoor ook het pad geëffend is voor de
andere tonpraters op het programma. Als
tweede tonprater is het aan Eddy Rochus,
ook reeds voor het 9de jaar leerling aan
onze buutte-school, om onder een opmars
van de blaaskapel het podium te bestijgen.
In een roes van Westvleteren kruipt pater
A.L. Cool in de buutte-ton. Als pater van
Westvleteren brouwt en levert hij heel
wat bier, maar hij heeft ook oog voor zijn
medemens. Van kinds af aan heeft hij al een
zwaar leven. Zijn roeping om in te treden
kwam niet van bovenaf, want alleen zijn
ouders en de meester hebben ooit op hem
geroepen. In het klooster is hij begonnen
als kok, nadien leverde hij bier samen met
nonneke Elza De Pijper, al loopt dat niet allemaal van een leien dakje. Tuinman is hij
ook geweest in de abdij en nu is hij brouwer.
Met nonneke Elza trekt hij ook op bedevaart
naar Scherpenheuvel, waar hij onverwacht
zijn sneeuwkettingen moet opleggen. Op
Elza haar piano prijkt ook een mooie verzameling aan attributen, die eigenlijk zijn
om in haar ‘viool’ te steken, maar die heeft
ze niet. Het leven van een pater in Westvleteren is duidelijk geen lachtertje.
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Na een muzikaal intermezzo is het de beurt
aan de jongste telg van het gezelschap, al
staat Kristof Clerinx ook al voor de 6de maal
op het podium in Zonhoven. Als Jaculine
trekt hij zelfverzekerd met een kapperskarretje en bijhorende attributen richting het
podium voor de tonrede ‘Knippen niet knap’.
Het valt Jaculine al snel op dat aan de
kapsels in de zaal niet teveel geld werd
gespendeerd. Dus komt ze al snel over de
brug met stijladvies. Van kinds af aan wilde
Jaculine al kapster worden, want ze knipte
steevast de staartjes van de klasgenoten af
of gaf een kleuring met fluostiften. Zo leerde
ze ook haar man kennen, al moet die nu
door het leven gaan met een getransplanteerde (varkens)oor. Doorslaggevend voor

buutte-onderwijs limburg
haar carrièrekeuze is echter haar opleiding
aan de tuinbouwschool geweest, waar ze de
heggenschaar vlot wist te hanteren. Ondertussen heeft ze haar eigen zaak ‘Knippen
niet knap’, gelegen in hetzelfde pand als de
praktijk van haar man die oorchirurg is. En
dat kan wel eens van pas komen zo blijkt.
Jaculine houdt er ook een paar geheime
relaties op na zoals met de facteur, die toch
gewoon is om van gleuf tot gleuf te gaan
tot de zak leeg is. Zo is haar dag toch mooi
gevuld, bij gebrek aan klanten die komen
voor een knipbeurt.
Na de buut van Kristof, is het tijd voor wat
muziek. FEN-secretaris Jeroen Bellings en
de Limburgse FEN-achtergrondzangers zorgen er met een paar meezingers voor dat
de beentjes wat gestrekt kunnen worden
tijdens een polonaise. Nadien is het publiek weer heel aandachtig en luisterbereid
voor de vierde tonrede van de middag die
gebracht wordt door Marc Janssens, ook
al voor de 9de keer in de BOL buutteton.

Zelfzeker trekt Marc in de huid van Moesse
Taffa naar het podium. Hij belandde samen
met zijn vrouw en 17 kinderen in België
dankzij zijn broer. Als snel vindt hij hier
werk bij een bakker, waar hij een maand
‘proeftijd’ krijgy met als resultaat 12 kg
erbij. Nadat hij dankzij de bakkersvrouw
uit een depressie geraakte, moet hij wel op
zoek naar ander werk. Hij komy terecht in
de bouw, al loopt dat ook niet zo vlot. Op
Belgische vrouwen heeft hij het niet echt.
Hij vergelijkt ze wel eens met een auto,
waarvan de kilometerteller is teruggedraaid.
Alcohol drinken doet hij normaal niet, want
dan kan er wel eens wat mislopen met alle
gevolgen van dien. Zo weet hij ondertussen
dat zijn vrouwtje minder blij is dan de hond,
wanneer hij ‘s morgens het hondenhok
weer opent. Ook van heimwee heeft hij
last gehad, maar dat was snel verholpen
dankzij de huisdokter. Een handige harry
is Moesse Taffa ook, al loopt hij al eens de
verkeerde doe-het-zelfzaak binnen, waar
hij vanboven moet kloppen om vanonder
binnen te geraken. Daar heeft hij ook het
voordeel ontdekt van een film van achter
naar voor te kijken. Hij zorgt er ondertussen
ook voor dat zijn kinderen hun financiële

bijdrage leveren in het huishouden. Hij is
hier alvast heel gelukkig in België en gaat
ook zijn 12 neven uit Turkije nog gelukkig
maken. Daarenboven is dat toch interessant
voor de Belgen... we moeten niet meer naar
Turkije op vakantie om de Turkse sfeer op
te snuiven, dat kan gewoon hier.

geslaagde manier ten tonele te brengen,
zeker omdat daar ook de nodige zenuwen
mee gepaard gaan.

Na de erg geslaagde vertolking van Moesse
Taffa door Marc is het tijd voor een welverdiende pauze: wat muziek van de
blaaskapel, even de benen strekken, een
broodnodig plasje doen en een frisse pint
ter hand nemen vooraleer opnieuw van
start te gaan.
Na de pauze wordt het podium meteen in
gereedheid gebracht voor een klepper van
formaat met maar liefst 16 jaar ervaring in
de ton. Erik Verheyen, tevens prins 2018 bij
de Kezelzekskes uit Rotem, neemt als Teike
de motard, gekleed in leren jekker, plaats
achter de microfoon.
Onderweg naar de Try-Out heeft hij met
zijne ‘tuf’ al een boete gekregen omdat hij
met één hand reed, maar hoe kan je anders
je pintje bier vasthouden. Hij heeft ook zijn
eigen motoclub opgericht en op zijne ‘tuf’
zit hij al 20 jaar elke dag met veel plezier.
Wat zijn vrouw betreft, is dat een andere
zaak. Hij doet wel zijn best om het gat in
haar liefdesleven op te vullen, maar had
hij op voorhand geweten hoe groot dat gat
was, dan ... . Uiteindelijk is hij dan toch
gescheiden. Op 2dehands.be vindt hij snel
een nieuwe vrouw en een nieuwe tuf, al is
het in de slaapkamer wel even schrikken als
ze haar broekje laat zakken. Ondertussen
heeft hij zijn oog laten vallen op zijn nieuwe
buurvrouw, waar hij al op Minoeke, haar
poesje met eczeem, mocht gaan passen.
Een ijsbreker van formaat om na de pauze
mee te starten! De zaal is dus weer helemaal opgewarmd en klaar voor de volgende buutte.

Dit jaar mocht Tom Vanhemel voor het eerst
aantreden en dit als Edward de Steward. Hij
neemt ons mee op uitstap in zijn Knoeiing
11-11. Zijn vrouwtje heeft hij in de vlucht
leren kennen en de wittebroodsweken zijn
ondertussen meer dan voorbij. Voor zijn
jonge vliegtuigmaatschappij, met een pas
afgestudeerde piloot van 75 jaar, doet hij
de veiligheidsinstructies uit te doeken. We
komen ook te weten dat de zuurstofmaskers
wel eens handig zijn bij een identificatie na
een vliegtuigcrash. Hun vaste uitvalsbasis is
Black Mountains Airport Genk, beter gekend
als Zwartberg. OKRA Molenbeersel heeft hij
moeten begeleiden op een trip naar Kuttekoven, waar geen kloten te zien is volgens
onze steward. Het is al een belevenis op zich
om deze oudjes door de metaaldetectie te
loodsen. Hij heeft ook een licentie om gewichtige personen te vervoeren, al krijgen
die dan wel twee zetels: achteraan bij het
opstijgen en vooraan bij de landing.
Hoewel de zenuwen strak gespannen staan,
weet Tom zich goed uit de slag te trekken.
Proficiat Tom en blijf verder gaan op de
ingeslagen weg. Alle begin is natuurlijk
moeilijk, maar voor een eerste keer is dit
meer dan behoorlijk!
De laatste opmars van de namiddag wordt
door de blaaskapel gebracht voor Josiane
Verheyden, die haar tweede jaar buutteschool met succes heeft afgerond en net
als Erik lid is van de Kezelzekskes uit Rotem.

Het is fijn om vast te stellen dat we toch
regelmatig nieuwelingen mogen verwelkomen in de buutte-school. Snel merken ze dat
het niet evident is om een goede tonrede
neer te pennen en die dan ook nog op een
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Gewapend met haar matrak, leeft ze zich
volledig in in haar rol van Jeanne de gendarm. Ze is een echte flikster. Aanvankelijk
wilt ze vuilnisvrouw worden, ah ja want ze
denkt dat ze dan maar één dag per week
moet werken. Dus kiest ze uiteindelijk voor
een job met actie, waarbij niet te hard moet
gewerkt worden. Bang heeft ze niet, want
niemand heeft iets harder dan haar matrak.
Bij het schrijven van politieverslagen moet
ze wel de aandacht erbij houden, want een
leesteken op een andere plaats schrijven,
kan soms een wereld van verschil bete5

buutte-onderwijs limburg - in de kijker
Schepers het bestuur van FEN-Vlaanderen,
de juryleden en de tonpraters uit om zich
naar het podium te begeven. Links en
rechts worden er nog wat dankwoordjes
uitgesproken en ook de diploma’s worden
overhandigd aan de afgestudeerden van
Buutte-Onderwijs Limburg.
Traditiegetrouw wordt er afgesloten met het
Limburgs Volkslied, instrumentaal gebracht
door de muziekkapel en met de vocale
ondersteuning van FEN-secretaris Jeroen
Bellings.
Samengevat mogen we stellen dat het een
geslaagde 24ste editie van de Try-Out is

geweest, al waren de zenuwen vaak hoog
gespannen. De publieke belangstelling was
al iets beter dan vorig jaar, maar het kan
natuurlijk nog altijd veel beter. Iedereen die
zijn steentje heeft bijgedragen, zowel voor
als achter de schermen, verdient echter
in ieder geval een dikke proficiat en een
welgemeend woordje van dank. We zullen
blijven inzetten op het voortzetten van deze
mooie carnaval- en erfgoedtraditie.
We kijken alvast uit naar de editie van
volgend jaar!
De redactie

kenen. Een goede neus heeft ze ook, want
waar ze ook is, de brouwerij van Alken ruikt
ze meer dan eens per week van heinde
en verre. Sinds haar opleiding in Elsene,
waar ze ook nog bij de politie te paard
heeft gezeten, al kwam ze niet verder dan
achter het paard lopen om paardenvlaaien
te ruimen, tot op de dag van vandaag, heeft
Jeanne al heel wat meegemaakt.
Als tweede vrouw in de ton levert Josiane zeker een puike prestatie. Nadat
ze de bühne verlaten heeft, nodigt Roger

Nieuwe vzw “Koepel Carnaval in
Vlaams-Brabant” promoot carnavalstoeten
Het is ondertussen een traditie dat er in Vlaams-Brabant een jaaraffiche en flyer uitgegeven worden om de carnavalstoeten die door de provincie trekken, te promoten. Zo ook dit jaar!
De koepelvereniging ‘Carnaval in VlaamsBrabant’ werd opgericht in 2003 als
culturele koepel van de provincie VlaamsBrabant met als doel het carnaval en in het
bijzonder de carnavalstoeten in de provincie
te ondersteunen.
Sedert 2018 is cultuur niet langer een provinciale bevoegdheid. Tijdens de overgangsperiode, waarin het nieuwe bovenlokale
cultuurdecreet vorm krijgt, zal de Vlaamse
Gemeenschap de verenigingen die in het
verleden een subsidie ontvingen van de
provincie, verder blijven subsidiëren. Dat
betekent dat de koepelvereniging in 2018
en 2019 de werking nog kan verderzetten
met subsidies.
De vroegere koepelvereniging is ondertussen omgevormd tot de vzw ‘Koepel Carnaval
6

in Vlaams-Brabant’.
Voor het 17de jaar op rij zijn er een
prachtige jaaraffiche en flyer uitgegeven,
waarmee alle carnavalstoeten in VlaamsBrabant gepromoot worden. Naast de
affiche is er natuurlijk ook de website
www.carnavalinvlaamsbrabant.be, waar
algemene informatie over de carnavalstoeten terug te vinden is met een link
naar de verschillende websites van de
carnavalsteden.
De affiche en de flyers waren ondermeer
te verkrijgen op de provinciale vergadering van FEN-Vlaanderen afdeling VlaamsBrabant. Mocht je interesse hebben, dan
geef je best vooraf een seintje aan de
provinciale secretaris Ludo Vangerven.
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in de kijker

Lichtstoet Vlijtingen quizt ten voordele
van de Warmste Week
Music For Life, het initiatief van Studio Brussel voor De Warmste Week, heeft ook in 2018 opnieuw een recordopbrengst opgeleverd: er werd maar liefst 17.286.122 euro opgehaald. Een waanzinnig bedrag! In totaal werden in Vlaanderen 12.495 acties georganiseerd voor 1.986 goede doelen. Heel wat Vlamingen hebben op één of andere manier hun
steentje bijgedragen aan dit mooie resultaat. Zo ook heel wat carnavalisten, waaronder ook de leden van Albanus III &
De Sjoemeleire uit Vlijtingen.
kennisvragen / droedels / anagrammen
/… , waaraan maar liefst 57 ploegen participeerden. Als teamnaam werd door de
carnavalisten gekozen voor TVC Lichtstoet
Vlijtingen (een parodie op een aflevering
van de serie).
De maandenlange voorbereidingen bleken
echt wel noodzakelijk te zijn. Het ‘binge
watchen’ van de afleveringen en films, het
nalezen van de strips, het instuderen van
de vragen van het bordspel, … bleken zeker
niet vruchteloos te zijn.

Op zaterdag 8 december 2018 hebben 5
leden van de Zuid-Limburgse carnavalsvereniging Albanus III en De Sjoemeleire
Vlijtingen meegedaan aan de eerste
landelijke FC De Kampioenen-quiz, dewelke
doorging in de sporthal van het landelijke
Lafelt. Deze quiz werd georganiseerd ten
voordele van de Warmste Week en in het
bijzonder voor de MS-liga Vlaanderen en
het Duchenne Parent Project.
De leden Vera, Liesbeth, Ken, Jeroen en
Chaisa (slechts 8 jaar) deden mee voor
de Boma Sausage Challenge Cup. Een
aartsmoeilijke quiz, verdeeld over verschillende rondes, met de meest gedetailleerde

Ben Rottiers, alias Pol De Tremmerie (of
“De Neus” voor de kenners), was eveneens
de hele avond aanwezig. Hij stelde enkele
vragen en zorgde zeker voor de komische
en interessante noot bij de quiz. Niels
Destadsbader en Guga Baul hebben eveneens meegespeeld in de quiz. Ze waren
welliswaar goed vermomd als kerstman,
maar hebben op het einde van de avond
toch hun ware gelaat getoond, met veel
gejuich en gekir van de vele jonge fans tot
gevolg natuurlijk.
“Met onze deelname hebben wij niet enkel
onze kennis over de serie willen testen, maar
wilden wij ook het goede doel steunen. Dat
dit in ons eigen mooie dorp kon, is des te
mooier natuurlijk” laat bestuurslid Liesbeth
Hermans ons weten.

zijn er plannen om deze quiz volgend jaar
opnieuw te laten doorgaan. De jongens en
meisjes van carnavalvereniging Albanus
III en De Sjoemeleire zullen zeker weer
meedoen voor de beker.
“Nu nemen we enkele weekjes afstand van
‘De kampioenen’, maar vanaf februari beginnen we weer met het bestuderen van elke
aflevering / film / strip ” laat Ken Mourmans
ons nog weten.

De jongens en meisjes
behaalden een mooie 12de
plaats met maar liefst
70.9% van de punten.
“Vooraf hadden we getekend voor deze uitslag.
Ons doel was binnen de
top 30 te eindigen en we
hebben hier ruimschoots
aan voldaan!” aldus een
fiere secretaris Vera Hermans.
Volgens de organisatoren
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Beste wensen 2019 !

Louis Ackou - columnist

Het is nog maar 3 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 mollengat. 2018 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, waarvan de motorolie versteende in de motor, omdat
hij er per abuus heet frietvet had ingekieperd en zo zat was als een oud afgedankt kanon ten tijde van Chroesjtsjov zijn
Koude Oorlog.

De handelaars slingeren ons vanalles rond
de oren zoals parfum, aangeprezen door
Marleen Merckx, een vedette uit “Familie”
van het jaar stillekes, of een sexy BH met
bijhorende string, gekocht op bol.com,
waarvan de cups bij het opendoen uitzien
als twee aangebrande casserollen en de
string als een koord waarmee iemand zich
kan verhangen. 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.
Maar schrijven over wat 2019 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 2019 een rustig jaar zal
worden met niet teveel hoogtes en laagtes.
Onze politiekers hebben nu al jaren genoeg
Tarzan gespeeld en van de ene euforieliaan naar de andere depressieve-liaan
geslingerd. De gemeenteraadsverkiezingen
zijn weer een eindje achter de rug. In de
meeste steden en gemeenten is er vrij snel
witte rook uit de schouw gekomen. De coalities zijn gesmeed en de postjes verdeeld,
maar de sfeer in ons Belgenlandje wordt
8

meer en meer opgesplitst in links en rechts
en veroorzaakt conflicten tussen de twee
taalgroepen van het land. Maar toch ga ik
ervan uit dat elk jaar beter wordt en dat
wij ons moeten dwingen om optimistisch
te zijn. Ik doe niet mee met al dat gezever
van de mensen die roepen : “De wereld is
naar de kloten”. Als iedereen in 2019 eens
wat minder zou zagen, dan zou de wereld
er al stukken beter uitzien.
Maar wat een ravage in het voetbal. Soms
vraagt een mens zich af of het nog wel goed
is om nog iets juist te doen. Kijk naar die
makelaarswereld, waarin ze het vaak leuker,
slimmer en vooral lucratiever vinden om met
miljoenen te goochelen en zo de zaakjes in
het donker te laten verdwijnen. Als we die
smerige handelingen in het voetbal aanschouwen, weten we zeker dat doen wat
juist is, toch beter is. En nu maar hopen dat
2019 soelaas brengt in deze stinkende pot.
En dan de belangrijkste vraag bij de mensen
voor 2019 : wanneer zal de lijst van zware
beroepen in actie treden ? Het is al maanden
en dagen dat onze politiekers maar niet
overeenkomen welk beroep er nu in deze
lijst moet opgenomen worden. Kinderjuffen,
proffen, pastoors, postbodes, vuilnismannen, verplegers, treinpersoneel, flikken,
militairen, missen, wijkburgemeesters,
carnavalprinsen, ... mogen zij vroeger met
pensioen gaan? De commotie rond deze
lijst van zware beroepen is moeilijk op te
lossen. Als al die mensen hierboven vermeld
een zwaar beroep hebben, zou dat even
belachelijk zijn als dat alle blondines dom
zouden zijn. Ik denk dat we op weg zijn om
een nieuw soort mens te creëren: eentje
die van werken doodvalt, want veel mensen
denken misschien dat werken een ziekte is.
Hun doel lijkt soms zo weinig mogelijk te
doen en zo snel mogelijk proberen ervan
af te geraken.
Natuurlijk dat wij er bij het nieuwe jaar
ook een jaartje ouder op worden. Daarom
wil ik er humoristisch interview bijhalen,
uitgegeven door een frans TV-station met
Gazet van de Carnavalist - Nr 192

de Franse schrijver, filosoof en lid van de
Académie Française:

Naar uw mening, zijn er voor het ogenblik
meer jonge onnozelaars of oudere onnozelaars? Ah, u denkt zeker dat er een expert
voor u zit. Ik zeg u dat ik een expert ben die
deze twee ervaringen heeft gekend! Ik ben
lang een jonge onnozelaar geweest en ben
veel veranderd, ik ben een oude onnozelaar
geworden. Wat mij het meest frappeert, is
dat ik... lang jong ben gebleven. Nooit heeft
iemand mij gezegd: wat ben jij jong! En
vanaf enkele jaren zeggen er veel: “Maar u
ziet er jong uit!” Het is zo dat ik begrepen
heb dat ik oud geworden ben!
Om te eindigen, hoop ik dat u zal blijven
dromen. Als wij dat niet meer doen in 2019
zijn wij allemaal een verdrietige prins, een
pissige flik of een astronaut aan den dop.
Een gelukkig leven bestaat uit bijzonder veel
veranderingen, waarvoor wij weer een heel
jaar tijd hebben. Ik wens jullie allemaal een
heel mooi 2019 en een leutig, spetterend en
onvergetelijk carnavalseizoen toe.
Louis Ackou
Eresenator, columnist

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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3x11 Orde van Keizer Joël en de Joëllekes
Het is eigenlijk overbodig om het hier neer te pennen, maar zoals iedereen weet, is het getal 11 een heilig getal in carnavalmiddens. Wanneer een vereniging aldus een veelvoud van 11 jaar bestaat, staat alles in het teken van dit feestelijk
jubileum en worden kosten nog moeite gespaard om er een onvergetelijk jaar van te maken. Tijdens het seizoen 20182019 vieren de Orde van Keizer Joël en de Joëllekes hun 3 x 11-jarig bestaan. Dat is voor hen natuurlijk het ideale moment voor een korte terugblik.
Na een aantal gesprekken met carnavalsvrienden kreeg Joël Vantomme het lumineuze idee om een orde op te starten
samen met zijn vrouw Rita De Coster en zijn
kinderen. Joël werd ook meteen voorzitter
van deze orde.

Uit eerbetoon voor onze overleden voorzitter en alle ordeleden, zijn we tot op de dag
van vandaag onze schouders blijven zetten
onder de orde en blijven we steeds evolueren. We zijn nu 33 jaar verder en genieten
nog elk moment van carnaval vieren.

Door de jaren heen is onze orde gegroeid
en hebben we dan ook prachtige titels in
ons midden gehad.
33 jaar geleden werden we met aan aantal
vrienden uitgenodigd op het carnaval te
Kraainem voor een optreden met de majorettes. Er heerste een uitgelaten sfeer
en al snel hadden we de karnavalkriebels
te pakken.

In 2008 sloeg het noodlot echter toe.
Onze voorzitter, Joël Vantomme, kwam
te overlijden. Het voorzitterschap werd
overgenomen door zijn echtgenote Rita De
Coster. Samen met haar kinderen Marino
en Chantal Vantomme bleef de orde verder
carnaval vieren.

“Mijn gegevens”
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?
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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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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Gilde Der Kasseistampers viert 5x11
Ook in Aarschot is men toe aan een carnavaljubileum. Daar blaast het stadscarnaval, De Gilde Der Kasseistampers maar
liefst 55 kaarsjes uit. Na 5 x 11 jaar is deze vereniging nog steeds springlevend en erg actief in het carnavalgebeuren.
Daarenboven hebben ze ook sedert vele jaren een grote verwevenheid met onze carnavalfederatie. Tijd voor wat geschiedenis en een ook een vooruitblik naar wat de toekomst brengt.
Aarschot, de parel van het Hageland
genoemd, heeft een rijke geschiedenis. In
het jaar 825 werd voor het eerst melding
gemaakt van de naam Aarschot, maar toch
dagtekent de stad van nog veel vroeger.
Zoals vele steden werd ook Aarschot bezet door de Romeinen. Een zeker Justus
Lipsius beweert dat de naam Aarschot zou
afgeleid zijn van ‘Arendschoot’ en de plaats
zou aldus stapelplaats geweest zijn van de
Romeinse adelaren. Een andere legende
vertelt dan weer dat Julius Caesar er een
arend zou geschoten hebben, vandaar de
naam ‘Arendschot’.
“Aarschot moet leven!” Dat was het motto
waaronder de verenigde zelfstandigen van
Aarschot het carnaval oprichtten in februari 1965. Het carnaval zelf werd onder de
bescherming geplaatst van de Gilde Der
Kasseistampers.
Het waren dan ook de gildebroeders die
verantwoordelijk gesteld werden voor de
verkiezing van de eerste Aarschotse Prins
en Prinses carnaval. Dit gebeurde op 13
februari 1965 en meteen was Aarschot gewonnen voor de dolle carnavalspret. Sedert
de eerste verkiezing zijn er al 54 Prinsen en
Prinsessen opgenomen in de orde.
De Gilde stond ook mee aan de doopvont
van de Ridders van Brunengeruz uit Tienen,

de Gilde van de Tielebuis uit Diest en de
Orde van de Pietermannen uit Leuven,
dewelke samen in het hart van Brabant
nog altijd mee zorgen voor het carnavalgebeuren.
De Gilde sloot zich ook aan bij de Federatie Europese Narren in het jaar 1978 en
dit met het carnavalslidnummer 8 x 11,
oftewel 88. Bij FEN heeft de Gilde ook drie
bestuursleden gehad: als eerste Jean Deca,
vervolgens Mark Notredame en momenteel
Philip Van Rensbergen.

ACTIVITEITENKALENDER
29-30-31 maart 2019:
Drie Dolle Carnavaldagen
Tent Grote Markt Aarschot
29 maart 2019
Nummerafhaling carnavalstoet (23u)
30 maart 2019
Kinderanimatie (namiddag 14 -17u)
Reclamestoet (18u30)
55ste Carnaval Lichtstoet (aansluitend)
31 maart 2019
Carnavalbal (14u)

Tijdens het huidige carnavalseizoen viert de
Gilde der Kasseistampers haar 5 x 11-jarig
bestaan en er zijn heel wat activiteiten gepland met betrekking tot deze feestviering.

25 mei 2019:
Diner-spektakel “Les Filles de Malines”
Parochiezaal Gelrode (reservatie)

Tijdens dit jubileumjaar zullen de festiviteiten geleid worden door de 55ste Prinses
Carnaval Sarina I, samen met haar adjudanten Philip I en Kevin.

24 augustus 2019:
Restaurantdag - Zaal Vinea Aarschot

Ze hopen jullie alvast te mogen verwelkomen op één van hun activiteiten.

SC Gilde Der Kasseistampers vzw
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9 augustus 2019:
Aarschot Zingt - Grote Markt Aarschot

14 september 2019:
Bingonamiddag - Zaal Vinea Aarschot
5 oktober 2019:
2de Aarschotse Oktober Bierfeesten
Stadsfeestzaal Aarschot
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De Kazoo’s uit Kastel organiseerden
het Feest der Goedgemutsten 2019
Het Feest der Goedgemutsten, het ledenfeest van onze carnavalfederatie, dat jaarlijks op de eerste zaterdag van het nieuwe
jaar georganiseerd wordt, mag met recht en rede bestempeld worden als het grootste indoor carnavalevenement in Vlaanderen. Zoals iedereen weet, wordt de praktische organisatie toegewezen aan een vereniging uit de provincie waar het feest
zal plaatsvinden. Voor de editie van 2019 trokken we voor de vierde keer in de geschiedenis van het Feest der Goedgemutsten naar het Oost-Vlaamse Hamme, waar de Kazoo’s de nodige inspanningen leverden om er een topeditie van te maken.

‘Kazookes, vandaag geven we der een
lap op!’ Met deze gevleugelde woorden
trok voorzitter Georges Van den Bossche “Vanbos” voor de vrienden - reeds menig
carnavalsfeest op gang.
De Kazoo’s uit Kastel. Wablieft? Wat uit
waar? We moeten toegeven dat Kastel een
onooglijk gehucht is van Hamme, ocharme
1500 inwoners telt, een beetje afgelegen
is, maar… ook een oase van rust en groen
is en een paradijs voor wandelaars en fietsers. En vooral, bruisend van leven door
de vele verenigingen, waaronder enkele
top carnavalsgroepen zoals bijvoorbeeld
de Kazoo’s.
Carnavalszondag 1998 Een jongen zit
op een speelgoedtractor. Stevig speelgoed,
want hij trekt voor de ogen van verbaasde
toeschouwers een loodzware praalwagen met daarop het kasteel van Dracula.
Achteraan geeft een onzichtbare tractor
een duwtje; de chauffeur ziet niks, maar de
walkietalkie wijst de weg. De details: daarin
zit het hem, en de Kazoo’s maken daar elk
jaar een erezaak van.

was niet echt een levenswerk: er was maar
10uur aan gewerkt. Op de vrachtwagen
van Willy trokken ze met het thema “Cierk”
door de straten van Kastel. Het moest niet
het grootste en het schoonste zijn, als er
maar plezier werd gemaakt. Ze brachten
live muziek en voor de muzikale begeleiding
zochten ze een bepaalde ondertoon. Daarom
kochten ze voor elke deelnemer een plastieken blaasinstrumentje, jawel een kazoo,
aan 10 frank per stuk (= € 0,25 voor de
groentjes onder ons) en daarmee was de
eerste investering van 100 franken een feit.
Ze maakten er zoveel plezier mee dat ze
zichzelf “De Kazoo’s” noemden, en zo heten
ze nu, 40 jaar later, nog steeds.
2018 De praalwagens die momenteel gebouwd worden, de kleurrijke en volumineuze
kostuums, de muziek, de belichting, de
groepsuitstraling, niets lijkt nog op dat
allereerste optreden. Maar plezier maken,
dat is gebleven. “We geven der een lap op!”
Van de stichters is er nog steeds één persoon zeer actief bij de vereniging betrokken:
Georges Van den Bossche staat namelijk al
40 jaar lang dag en nacht klaar voor “zijn”
Kazookes. Hoewel hij niet meer meegaat in
de stoeten, is hij altijd wel ergens aanwezig
en weet hij als geen ander de groep te
enthousiasmeren om het beste van zichzelf
te geven.

1978 Roger, Willy, Eddy, Georges en co;
elke zondag dronken ze samen een pintje.
“Wij doen mee aan carnaval”, klopten ze 40
jaar geleden op tafel. Hun eerste boorling
12

De eerste 10 jaar deden de Kazoo’s het
zonder dames in de stoet, nadien werd er
vrouwelijk schoon toegelaten. De dames
brachten ook meer beweging: naast een
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mooie wagen en prachtige kostuums, wordt
er ook stevig gedanst; geen stijve gewrichten dus, maar show en amusement voor
zichzelf én het publiek.
Vanaf 1990 werd er van de formule afgestapt
om zelf muziek te maken tijdens de stoet

in de kijker

en dat was ook de periode waarin gestart
werd de deelname aan stoeten buiten de
gemeente. Ondermeer in Dendermonde,
Temse, Willebroek, Mortsel en Putte zijn
ze graag geziene gasten met hun wagens
en kostuums die ze elk jaar opnieuw zelf
ontwerpen, bouwen en showen. Terwijl aan
het einde van het seizoen de muziek van de
laatste stoet wegdeemstert, worden de koppen al bij elkaar gestoken voor een volgend,
nieuw, en nog beter ontwerp.

gramma “Fata Morgana”
in Hamme te gast was,
is er onder impuls van
Filip Boschman het voortouw genomen voor de
bouw van een prachtig
berghut-café met verdieping, slaapkamer en
balkon, bergen, skilift, enfin alles erop en
eraan en tot in detail
uitgewerkt. De regie was onder de indruk!
Datzelfde jaar zijn ze op het slotevenement
van Fata Morgana gewoon met de praalwagen helemaal tot in Kortrijk gereden om
hun gemeente te vertegenwoordigen. Geen
moeite is teveel, als ze zich maar amuseren.
Ook in 2008 hadden ze de eer om sa-

men met FEN-Vlaanderen het Feest Der
Goedgemutsten te mogen organiseren, een
fantastisch avontuur dat met succes werd
afgerond. Nu, 11(!) jaar later, kregen ze
opnieuw die kans, die ze met beide handen
aangegrepen hebben.
Ondertussen kunnen we met een tevreden
gevoel terugblikken op een succesvolle
editie van het Feest der Goedgemutsten,
waarop meer dan 2700 carnavalisten present tekenden. Ze hopen dat ze eenieder
een fantastische en leuke avond bezorgd
hebben in Hamme.

De Kazoo’s

Door de jaren heen hebben de Kazoo’s
natuurlijk een grote ervaring opgebouwd
in het maken van wagens. Iedereen draagt
zijn steentje bij en jonge leden worden
geleidelijk aan betrokken en opgeleid door
de ervaren wagenbouwers. Op dat vlak
hebben ze een specialist in huis: Eddy Verhaevert. Wat hij kan verwezenlijken met
stucanet en gips (‘plekkerij’ in hun dialect),
maakt menig isomo-snijder jaloers. Het mag
dan ook duidelijk zijn waar zijn bijnaam ‘De
Plekker’ vandaan komt.
De Kazoo’s zijn ook nooit verlegen om een
straffe stunt: wanneer in 2008 het tv-pro-

Heeft uw vereniging iets speciaal te vieren,
wil u iets in de kijker plaatsen, ... ?
Dan mag u ons steeds een artikel met bijhorende foto’s toesturen
op het volgende e-mailadres: bellingsjeroen@hotmail.com
Voor wat de foto’s betreft, willen we u vragen om foto’s in
drukwerkresolutie toe te sturen en geen webfoto’s of foto’s in lage resolutie,
anders kunnen we de kwaliteit van het drukwerk niet garanderen.
Als er foto’s toegestuurd worden, vragen we u ook om deze als aparte
bestanden te versturen en niet geplakt of verwerkt in een tekstbestand.
Met vragen kan u steeds terecht op ons secretariaat!
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FEN - Feestbanket
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laureaten zilveren nar 2019

Laureaten van de Zilveren Nar van Europa 2019
Op het Feest der Goedgemutsten te Hamme op 5 januari 2019 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
GOMMERS Marc
STORMS René
0110 DE HEIKNUITERS - GEEL
DE CEUSTER Greet
GEUENS David
0179 DE GILDE DER BIERTONNEN - WIJNEGEM
DE MEYER Gerard
JANSSENS Luc
LOOMANS Agnes
BOGAERTS Yola
0219 DE PAPBOEREN - WORTEL (HOOGSTRATEN)
BRASPENNING Luc
HAEST Nick
VAN AERT Jacky
GEENS Kris
BRASPENNING Leo
BRASPENNING Inge
0918 KARNAMOR - MORTSEL
HOES Johan
DE PREESTER Jessica
1044 DE DRAA OEERE - OLEN
VERVOORT Marcel
1250 DRUMBAND “DE DOORZETTERS” - DEURNE
VAN LAAR Patrick
COOLS Mark
1827 DE RAKKERS VANUIT ANTWERPEN
TIMMERMAN David
SIEMONS Lucy
1916 DE KINDERVRIENDJES - HOUTVENNE
LOCKKAMPER Lyana
SWINNEN Wesley

Limburg
0010 RIDDERS VAN DE KATTEKÖP - HAREN
MACHIELS Marc
TITS Senne
0445 DE OSSEKLOSSERS - OUDSBERGEN
GEURTS Mariet
NAUMANN Walter
PAREDIS Jean
0507 DE SLAMRIDDERS - HEUSDEN-ZOLDER
LELIEVRE Didier
LELIEVRE Yanno
0651 CARNAVAL LOMMEL - LOMMEL
MANNAERTS Nele
0901 DE KEZELZEKSKES - ROTEM
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TRUIJEN Lennert
JONCK Marjolein
DE GEZELLEN VAN TAXANDRIA - PELT
HOEBEN Lieze
SOUVERIJNS Sigi
DE WEERELT - WELLEN
DIRIKS Yve
WARSTEIT Claudia
KAMP KARNAVAL 2002 - LEOPOLDSBURG
SWENNEN Jolien
DE LINDEMANNEN - RUTTEN
FESTJENS Geert
REWEGHS Laura
DE ZWEITZÖKSKES - OPHOVEN
WIEËRS Geert
MEERTEN Nadja
DE HEIMEJERS - OPOETEREN
VERSTRAETEN Johan

1388 DE STROOPMENNEKES - BORGLOON
GIELEN Stephanie
BOLLEN Andy
1505 DE BOLLEKES - OUDSBERGEN
AENDERKERK Tim
REESKENS Christof
1520 ROAD VAN WIS TOT MANJEL - STOKKEM
RAMAKERS Ronny
VAN DE BEEK Chris
1572 DEE VAN KOTSHOVEN - KORTESSEM
CROES Hans-Pieter
SCHOENAERS Jessie
1584 ORDE VAN THE BIERNEUZEN - TESSENDERLO
CLAES Wim
GEYSKENS Anja
BLOCKX Silke
BLOCKX Brian
1597 HENNIG HAM - HAM
CLAES Jarne
CLAES Noah
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1673 GEWELDIG - SINT-TRUIDEN
BORGS Dirk
MASSANT Ann
1715 CARNAVALSVRIENDEN OPGLABBEEK
VAN AANHOLT Nicole
BELMANS Nicky
1880 DE OUWPRINSE - OUDSBERGEN
JACOBS Daan
JANSSEN Jolien
1947 DE BUITENBEENTJES - LOMMEL
COCHET Viviane
RUYMAEKERS Andre

Oost-Vlaanderen
0051 WUITENSKOMITEE - HAMME
HEIRWEGH Koen
VAN HOEYWEGHEN Sigi
0102 ORDE VAN DE PALINGBOER - BAASRODE
CONICKX Peggy
VAN DEN BOSSCHE Dirk
0125 GEMEENTELIJK CARNAVALCOMITE - WETTEREN
EVERAERT Franky
SCHEPENS Peter
DE PAEPE Mario
TROCH Stefanie
VAN DEN BOEK Anita
BOGAERT Willem
0152 DE NACHTVLINDERS - HAASDONK
BLOMMAERT Cindy
0292 LOS VANHECKOS - SINT-NIKLAAS
VAN RIJMENANT Inge
0513 KARNAVALCOMITE MERELBEKE
REYNVOET Matthias
D’HAENE Anne
0519 DIE HAMSE WUITENS - HAMME
HEIREWEGH Daphne
DE LOOSE Phillip
0627 ORDE DER AJUINFRETTERS - LEDEBERG
AERTS Jos
0635 GEMEENTELIJKE CARNAVALCOMITE - TEMSE
POLFLIET Koen
COPPIETERS Johan
0660 DAG EN NACHTVRIENDEN - BELSELE
VERCAUTEREN Tanja
ROGGEMAN Livio
1037 STEDEL. VEREN. ORDE V/D RAEPE - LOKEREN
FINCKE Wendy
DE MUNCK Benny
1054 DE TRIANGELEERS - MERELBEKE
DE VUYST Patrick
VAN DE VELDE Elias

laureaten zilveren nar en euronar 2019
1372 D’OMERKES - BAASRODE
DE CLERCQ Elke

Vlaams-Brabant
0002 ORDE VAN DE PIETERMANNEN - LEUVEN

VERHEYEN Stef

GEYSENS Maarten

CANTAERT Claudia

GEYSENS Michel
0045 DE VARKENSKOPPEN - ZAVENTEM

LUYPAERT Anita
1511 DE SJATRELLEN - AALST
DUWEZ Ria

CRABBE Eric
FONTAINE Tim
TROGH Luc

CALLEBAUT Olivier

0062 RIDDERS VAN BRUNENGERUZ - TIENEN

VERCAUTEREN Bjorn

HERTENS Kim
1509 DE ROEFTOEJOERKES - HALLE
SCHMIT Caro
SCHMIT Margaux
1887 DE GIGIPPEKES - HALLE
ROOBAERT Gerda
1973 DE GILDEGARDE GLABBEEK - GLABBEEK
YLEN Carla
BRUYNICKX Yolande

VANROELEN Isabelle

BECQUE Livia
1796 OETSJEWAAA LKV - LEDE
HANSSENS Edinjo

0268 HOFMAARSCHALKEN EN HOFDAMES - HALLE
VAN NIMMEN Bart
DEKENS Jessica

1847 DE LEUTEGEN UUEP - SINT-GILLIS-WAAS

0503 DE BOERKES - HALLE

ROSSEEL Mieke

DECREM Seppe

VAN HEMELRYCK Andre

DECREM Raf

1900 DE ZATTE PULLEKES - LEDEBERG

1230 DE HALLEMETTEKES - BUIZINGEN

GIELEN Kimberley

VAN LOO Else

VERNIERS Mike

DELIESSCHE Kevin
1350 SCREAM TEAM - LANGDORP

VERNIERS Luc
1951 DE MOBI’S - MERELBEKE
LOOTENS Hannes

West-Vlaanderen
0630 ORDE VAN DE VLASCH’AARD - KORTRIJK
RENIERS Marc
1352 ORDE VAN ‘T BELGIEKSKE - GULLEGEM
DEWITTE Gregory
MANDERICK Petra
1444 ORDE V/D POPERINGSCHE POTÜLS - POPERINGE
VITSE Freddy
CARTON Caroline
1934 ORDE VAN DE WITTE KOE - MENEN

LUYTEN Nicole

COUVREUR Dieter

PELGRIMS Dylan

THERY Geert

JAQUY Tom

LOOTENS Pieter

NUYTS Sara
1496 PRINSENCONVENT LEUVEN - LEUVEN

INDIVIDUELEN
5360 CATTOIR Dirk

Laureaten van de Euronar 2019
VERENIGINGEN

HAENTJENS Kristof

Antwerpen

Vlaams-Brabant

0110 DE HEIKNUITERS - GEEL

0002 ORDE VAN DE PIETERMANNEN - LEUVEN
RONSMANS Frederik

VLEUGELS Jos

0062 RIDDERS VAN BRUNENGERUZ - TIENEN

VAN LOOCK Monique

VANDERSTEEN Maurice

0219 DE PAPBOEREN

GOYENS Patrick

HAEST Jan

0268 HOFMAARSCHALKEN EN HOFDAMES - HALLE

DE NIJS Edwig

ST. MARTIN Bernard

VAN BOXEL Frans

0333 HOF VAN VLAAMS BRABANT - LEUVEN

HAEST Dirk

MAETENS Lucien

0401 DE HEMELSUSSEN - BEERSE
DE JAEGHER Sammy
0918 KARNAMOR - MORTSEL
VAN DEN BERGE Myriam

Oost-Vlaanderen
0102 ORDE VAN DE PALINGBOER - BAASRODE

Limburg

BOCKLANDT Marleen

0445 DE OSSEKLOSSERS - OUDSBERGEN

VAN MOORTEL Jonas

0651 CARNAVAL LOMMEL - LOMMEL
EMMERS Steven
0901 DE KEZELZEKSKES - ROTEM
VERHEYEN Erik
1925 DROOM LACH LEEF - GINGELOM
ERNOTS Ronny

VAN MELLAERT Keshia

LOVERIE Richard
0519 DIE HAMSE WUITENS - HAMME

MOORS Louis

0669 KARNAVALVRIENDEN WEZEMAAL

0627 ORDE DER AJUINFRETTERS - LEDEBERG
DE COCK Jan
HERMAN Gino

West-Vlaanderen
0630 ORDE VAN DE VLASCH’AARD - KORTRIJK
HAGHEBAERT Freddy
NOTTEBAERT Martine
0630 ORDE VAN DE DOLLE DOLFIJNTJES - ROESELARE
VERBRUGGHE Dominiek

0635 GEMEENTELIJKE CARNAVALCOMITE - MERELBEKE
METTEPENNINGEN Dirk
0704 PUB - MERELBEKE
DEBOSSCHER Kirsten

INDIVIDUELEN
5177 VERBOVSEK Alfred
5356 SERRARIS Tom

1037 STEDEL. VEREN. ORDE V/D RAEPE - LOKEREN
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Laureaten van de Edelnar 2019
VERENIGINGEN

PROFICIAT

Antwerpen
0110 DE HEIKNUITERS - GEEL

Een welgemeende proficiat

SANNEN Aloïs

aan alle laureaten van de

TURLINCKX Paul

Zilveren Nar, Euronar en Edelnar
namens de Federatie Europese

Limburg

Narren Vlaanderen!

0507 DE SLAMRIDDERS - HEUSDEN-ZOLDER
VERMEYEN Peter
1711 DE TEUNGERSE MENNEKES - TONGEREN
CROUGHS Jean-Pierre

Oost-Vlaanderen
0513 KARNAVALCOMITE MERELBEKE
VAN DE VIJVER Patrick
DE CLERCQ Danny
0519 DIE HAMSE WUITENS - HAMME
HEIREWEGH Guy
0542 ORDE VAN DE PIERROTVRIENDEN - BAASRODE

1054 DE TRIANGELEERS - MERELBEKE
MEERSSCHAU Eric
1037 STEDEL. VEREN. ORDE V/D RAEPE - LOKEREN
BRUGGEMAN Christiaan

West-Vlaanderen
0630 ORDE VAN DE VLASCH’AARD - KORTRIJK
DECOCK Willy

Narren die vanaf nu aangevraagd
worden, worden pas uitgereikt
op het Feest der Goedgemutsten
op zaterdag 4 januari 2020 te

PLOEGAERT Richard
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Gent (Oost-Vlaanderen).
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niet vergeten

Nieuwe lidgelden 2019 - 2020
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
2019-2020.
Pas aangesloten verenigingen, voornamelijk diegenen die zich lid gemaakt hebben tijdens de maanden januari, februari,
en maart van 2019, 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 2019 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 extranet, hetgeen tevens veronderstelt dat het lidmaatschap
in orde is. Nadien kan u kiezen voor “Verzekeringen” en dan kan u per direct het
attest downloaden via de bovenste knop
op het beeldscherm.
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 echter nooit
gespeeld, omdat we ook beseffen
dat het betalen van het lidgeld wel
eens uit het oog kan verloren worden, of dat diegene bij wie het betalingsverzoek toekwam geen lid
meer is van de vereniging.

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 het lidgeld niet
tijdig betaald werd. Pas daarna vooraan de maand juni - worden de
niet-betalers gedesactiveerd als lid.
Dan verdwijnen al hun gegevens,
inclusief de activiteiten in de kalender,
de zoekertjes, enz... automatisch van de
website.

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 stipt betalen. 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 2019 via internet verstuurd
worden. Raadpleeg dus regelmatig uw mailbox.
Als u de storting doet op onze rekening, denk er dan ook steeds aan om
tenminste uw lidnummer in de “mededeling” te vermelden.
Gazet van de Carnavalist - Nr 192
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GEMUTSTEN 2019

ROECK” - HAMME

foto’s: Nele Mannaerts

Bedankt aan de Kazoo’s uit Kastel voor de uitstekende organisatie en vanzelfsprekend ook aan de meer dan
2700 aanwezigen die er mee voor zorgden dat het een geslaagd feestje werd! Op naar de editie 2020!
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gluren bij de buren

Carnaval van Nice
Het Carnaval van Nice is het eerste carnaval van Frankrijk en een van ‘s werelds meest beroemde. Het vindt elke
winter plaats tijdens de maand februari gedurende twee weken en trekt 1,2 miljoen bezoekers.
OORSPRONG
Het woord ‘carnaval’ ontleent zijn betekenis aan twee ethymologische termen.
De meest gebruikte is: carne levare
(verwijderen van het vlees). Dit is direct gerelateerd aan het katholicisme
en de periode waarin er voor de laatste
keer gefeest wordt voor de vasten tot
Pasen aanvangt . De andere definitie is
het heidense carrus navalis (scheepswagen), verwijzend naar de sloepen
waarop Dionysus, komende van de zee,
de de Griekse eilanden binnenvoer. Die
laatste interpretatie is de oudste. Daar
het carnaval in de winter plaatsgrijpt,
was het een ritueel voor de terugkeer
van de lente en dus het nieuwe jaar.
Primitieve mannen versierden zich met
dierenhuiden, planten, groenten, fruit en
andere verwanten met de natuur.
DE CARNAVALSTOET
De eerste schriftelijke beschrijving dateert uit 1294 door de graaf van de
Provence, Karel II, hertog van Anjou, die
de carnavalsfeesten kwam bijwonen in
zijn mooie Nice. Tijdens de 14de en 15de
eeuw is het carnaval vooral een volksfeest. Tijdens de Renaissance werden
grote bals en de maskerades in de smalle straten van de stad gevierd, terwijl in
de 18de eeuw, door de invloed van het
Venetiaanse carnaval, meer gemaskerde
bals werden georganiseerd.
In de tweede helft van de 19de eeuw
werd Nice de “hoofdstad voor het ver-

blijf in de winter”. De carnavalstoet vond
vooral plaats op “le Cours”, hoofdplaats
van het mondaine leven. In 1873, door
de chaos in Parijs als gevolg van de Commune, hadden de rijke mensen van de
adel die in Nice overwinterden het erg
benauwd. Voor het promoten van de
stad Nice en het aantonen van de sereniteit die er heerste, werd er in 1873
een feestcomiteit opgericht. Door hun
inspaningen werd het carnaval een echt
spektakel. Daarna organiseerden ze wedstrijden tijdens optochten waaraan meerdere versierde wagens en gemaskerden
deelnamen ter ere van “Mardi Gras”.
Twee grote kunstenaars uit Nice, Alexis
Mossa en zijn zoon Gustav-Adolf Mossa,
werden afwisselend of samen “Imagiers
du Roy.” Zij zijn de echte spirituele vaders van Zijne Majesteit Carnaval en zijn
hof. Alexis Mossa heeft de eerste carnavalalbums gemaakt die model stonden
in het carnaval van New-Orleans. Hij
zal de eerste wagen van Zijne CarnavalMa- jesteit realiseren in 1882 en zal er
nog een Madame Carnaval aan toevoegen in 1893. De symbolistische invloed
van Gustav-Adolf Mossa inspireert hem:
personages uit de Grieks-Latijnse cultuur
inspireren zijn fantasie voor de lokale en
internationale evenementen.
Als dramaturg en scenograaf in een satirische en prachtige wereld vol rijkdom
en afwisseling, zette hij zijn stempel op
de kunst van het carnaval en maakte van
Nice een unieke prachtige voorloper in
de wereld van het carnaval.
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Op 14 februari 1882 werd de traditionele voddenpop, opgevuld met stro, die
immobiel op de Place de la Prefecture
stond, omgevormd tot een koninklijke
marionet die mocht paraderen met zijn
gelijken. In 1892 verscheen in Nice voor
het eerst, onder de naam “confetti van
Parijs, de moderne confetti uit papier,
die het jaar voordien werd gelanceerd
tijdens het carnaval in Parijs. Tot 1892
was alleen confetti in gips gebruikt tijdens het carnaval van Nice, ook bekend
als “Italiaanse confetti”. Het gebruik van
papieren confetti werd uiteindelijk verboden te Nice in 1955.
Het carnaval is niet ontsnapt aan de realiteit van de geschiedenis. De Eerste en
Tweede Wereldoorlog waren natuurlijk
een grote spelbreker en verhinderden zo
het uitgaan van de carnavalskoning in de
stad. In 1914 en 1939 zijn de optochten
uitgereden, maar in 1915 en 1940 werd
het carnaval afgelast. De twee thema’s
toonden een merkwaardige ironische blik
met de “Koning der zotten” en “Sire van
de dwaasheid”. Deze geschiedenis herhaalde zich opnieuw in 1991 vanwege
het risico van aanslagen als gevolg van
de Golfoorlog .
Traditionele die evenementen die ontstonden in de loop der jaren begeleiden
het carnaval. Het carnavalbad “Carnastring” genaamd werd opgericht en later
ontstonden nog andere activiteiten zoals
de koers van de obers “Carnacourse” en
“Carnasocca”, proeven van het traditioneel gerecht uit Nice, de Socca. Se-

gluren bij de buren

dert dertig jaar komt er een comité samen onder het voorzitterschap van een
vooraanstaand persoon om een Carnavalskoningin en haar Ere-dames te
verkiezen. De koningin opent ook het
bloemengevecht tijdens het carnaval.
In 1985 organiseerden Jean Oltra en
Gaspare Di Caro het eerste festival van
de Commedia dell’Arte dat als thema “De
Koning van de Publiciteit” meekreeg. In
1986 organiseerde Gaspare Di Caro met
het thema “Koning van de Wereldsteden”
de eerste toenadering tussen het carnaval van Nice en dat van Venetië en Viarreggio.
Van 2005 tot 2008 vonden alle gebeurtenissen plaats op de Promenade des
Anglais en dit omwille van de werken in
Nice, waarmee de tram opnieuw geïntroduceerd werd. Tramstellen die bovendien
geleverd zijn door de Belgische firma
“Bombardier” uit Brugge, vroeger beter
gekend als La “Brugeoise et Nivelles”.
Het nieuwe millennium heeft ook geleid
tot een verbetering van de carnavalwagens, die nu ook nieuwe technologieën,
materialen en de medewerking van
beeldhouwers krijgen. In 2009 maakte
het carnaval zijn terugkeer naar de Place
Massena. Voor die gelegenheid werden
een reusachtig scherm en de traditionele
tribunes geïnstalleerd op het plein.
DE BLOEMENCORSO
Het bloemengevecht
Alphonse Karr ligt aan de oorsprong
van het eerste bloemengevecht in 1876.
Deze Franse schrijver van Duitse origine,
gepassionneerd door bloemen en woonachtig te Nice, wilde een show waarbij
mensen elkaar in het aangezicht konden gooien met geurige boeketten bloemen. En zo is het dat Andriot Saëtone in
1876 het eerste bloemengevecht introduceerde op de Promenade des Anglais.
Het bloemengevecht heeft plaats tij-

dens het carnaval. Het is een samenstelling van karikaturen en andere groteske
figuren van Corsi die zich presenteren
in de vorm van een optocht van twintig
praalwagens, waarbij jonge meisjes - en
nu ook jonge mannen - bloemen gooien naar het publiek. Muzikale groepen
en straatkunstenaars, komende uit alle
hoeken van de wereld, nemen plaats tussen de bloemenwagens.
90% van de bloemen zijn mimosa, lelies
of madeliefjes die groeien op de heuvels van Nice. Tijdens de herfst planten
de lokale producenten de verschillende
variëteiten die het decor zullen vormen
van de bloemenwagens. Veertig à vijftig
uur zijn nodig om één wagen volledig te
versieren met bloemen. Dit werk is erg
moeilijk, daar het aanbrengen van de
bloemen op de laatste momenten moet
gebeuren om de versheid van de bloemen te verzekeren. Vandaag wordt de
echte strijd tussen de toeschouwers niet
meer gevoerd: 100.000 bloemen worden
vanop de wagens naar het publiek gegooid om zodoende de schoonheid van
de kostuums en de praal en pracht van
de wagens te laten primeren.

van Jacques Chirac, toen president van
Frankrijk. De eerste schakel in het productieproces is het Bureau van Toerisme
en Congressen van Nice, dat een oproep
lanceert voor kandidaturen voor het tekenen van twintig wagens in het voorgestelde thema van het jaar. Sinds 2000
zijn de perscartoonisten de tekenaars
van de wagens. De leden van het bureau
selecteren de beste voorstellen voor de
wagens. Sinds de wet Sapin van 1993
zijn vele wagenbouwers gedwongen om
samen een maatschappij op te richten.
Voorheen waren er een honderdtal families die wagens bouwden, maar door die
stadswet is dit herleid naar vier of vijf.
Daarna wordt er geloot om aan te duiden
welke maatschappijen de verschillende
wagens mogen bouwen.
De bouw zelf begint meestal in oktober.
Dan begint men met het monteren van
het ijzeren geraamte (twee ton per wagen) en de verschillende hydraulische attributen aangedreven door motoren en
dit alles op een platform van drie meter
op twaalf en met een hoogte van acht

KONING VAN HET CARNAVAL
Vóór het begin van carnaval arriveert
Zijne Majesteit Carnaval op vrijdagavond op de “Place Massena” om de
opening van de carnavalfeesten aan te
kondigen en hij neemt dan de sleutels
van de stad in ontvangst. De koning regeert de ganse duur van het carnaval. De
laatste avond van het carnaval defileert
een majestueuze wagen voor de laatste maal, om daarna op de brandstapel
in de zee of soms op de dijk te worden
verbrand. Een vuurwerk op de muzikale
tonen van het thema van het jaar wordt
dan afgevuurd op de “Baie des Anges”.
MAKEN VAN EEN WAGEN
De wagen van de Koning van het Carnaval in 2007 was die met de uitbeelding
Gazet van de Carnavalist - Nr 192
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meter.
Het feestcomité dat het carnaval or- ganiseerde vanaf 1873
heeft deze taak doorgegeven in
1996 aan de dienst Toerisme en
Congressen van de stad Nice.
HET CARNAVAL IN CIJFERS

meter.
Houten latten of kippengaas worden dan
vastgehecht op het geraamte waarop
verschillende lagen hard papier worden
geplakt met artisanale lijm bestaande uit
warm water en bloem. Voor de modellering worden twee methodes toegepast.
De eerste methode bestaat erin om de
rompen en gezichten in een hars of polystyreen te maken. Bij de andere methode gebruikt men polyester. Dan komt
de afwerking: het beschilderen van de
wagens. Vijf ton verf wordt er gebruikt!
Dan wordt de kleding rechtstreeks op de
poppen aangebracht.
Ten slotte worden de installatie van het
elektrisch systeem en de verlichting
aangebracht op de wagens.
De wagens zelf zijn enorm hoog. De
“Koning van de maskerade” uit 2009 had
een hoogte van zeventien meter. In 2007,
was de wagen van de “Koning” waarop
Jacques Chirac werd afgebeeld, 13 meter
hoog en het hoofd was zes meter groot.
In het jaar 2011 bereikte de wagen van
Koning carnaval een hoogte van achttien

Het Carnaval van Nice duurt
twee weken, waarvan drie
weekends. In 2009 trok de
stoet zo’n 1,2 miljoen bezoekers
in de stad en 600.000 mensen
langs het parcours van de carnavalstoet. 1.500 mensen zijn
gemobiliseerd bij elke uitgang van Zijne Majesteit Carnaval. In 2006 werden
150.000 tickets verkocht voor een omzet
van ongeveer 1,5 miljoen euro. In 2009
bedroegen de uitgaven gemaakt door de
toeristen (restaurants, logies, vervoer,
winkelen, enz.) 30 tot 35 miljoen euro.
STOET
De stoet bestaat gemiddeld uit twintig
wagens van twaalf meter lang, drie meter breed en tussen
de acht en veertien
meter hoog.

gewicht varieert tussen de 1,5 en 12 kg.
De grote koppen wegen 5 kilo en zijn
gemaakt in plastazote. Daarna volgen
60 groepen, waarvan één derde bestaat
uit straatanimatie-groepen en regionale
muziekverenigingen uit Nice. Eén derde
van de muziekgezelschappen komt uit
alle hoeken van de wereld.
Groepen uit vijftien landen van over gans
de wereld stappen mee op in de carnavalstoet.
Acht groepen van twintig wagenbouwers is gelijk aan honderdzestig wagenbouwers.
Vierduizend uur wordt er in totaal
gewerkt, gedurende zes maanden, om
alle wagens gereed te krijgen.
Er wordt twintig ton confetti uitgeworpen.
Louis Ackou
Eresenator, columnist

De stoet begint met
de wagens van Koning
Carnaval,
de
Koningin
Carnaval,
de Carnavalon en de
Soufflerie. Dit is de
wagen met het confettikanon.
Daarna
volgend twee kleinere animatiewagens,
honderdvijftig grote
koppen, waarvan een
30-tal in karton. Hun

Belangrijke VZW-informatie
Wat de VZW-wetgeving betreft, zijn er weer wijzigingen op til.

We willen vanzelfsprekend steeds up-to-date informatie overmaken aan
onze leden en volgen de ontwikkelingen daarom dan ook op de voet.

Om niet onjuist te communiceren en om geen verwarring te veroorzaken, zullen we pas communiceren als alles duidelijk is en goedgekeurd werd.
Momenteel onderzoekt de Raad van State nog enkele amendementen op het wetboek. Nadien kan
de vzw-wetgeving ter stemming in de Federale Kamer worden voorgelegd. Een correcte timing
is echter nog niet te voorspellen.
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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

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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0066/230119
1717/090119

0004/210119

Contactadres : De Confetti’s - Zottegem
Robbie De Clercq - Ruddershovestraat 28 - 9620 Zottegem
GSM: 0477/51 57 57 - E-mail: robbie.declercq@telenet.be

Te koop
Polyester thema Halloween. Het is één pakket en wordt niet per
stuk verkocht. Prijs 250 euro. 4 heksenketels, 4 vleermuizen, 4
pompoenen, 4 spoken (hoofd) en 4 spoken (volledig)

1441/080119

Te koop
Carnavalwagen en kostuums. 2 olifanten waarin 2 personen met
kostuum kunnen plaatsnemen, met onderstel, de koppen kunnen
manueel bewegen. L 6,5m, B 2,5m, H 4,15m. Alsook 38 bijpassende kostuums met verlichting.

Contactadres : De Snoopy’s - Zottegem
Nico Verstuyft - Merebaaistraat 1a - 9860 Oosterzele
GSM: 0496/57 66 50 - E-mail: zkvdesnoopys@gmail.com

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

Te koop
2-delige carnavalswagen met onderstellen en 30 kostuums. Pop
vooraan gaat omhoog. Grote bloempotten achteraan schommelen.
De grote bloemen achteraan gaan open en dicht. Thema bloemen
30 kostuums met hoeden en verlichting. In zeer goede staat.

Te koop
Mobiele geluidsinstallatie: versterker + 2 hoorns + microfoon +
omvormer (12V naar 220V). Aansluiting voor cassettespeler, CD,
I-pod of I-pad. Alles in bijna nieuwe staat. Werkt perfect en kan
getest worden. Prijs: € 80,00.

Contactadres : De Spasbinken - Genk
Danny Vandersmissen - Matenstraat 24 - 3600 Genk
GSM: 0477/29 30 92 - E-mail: dan.vandersmissen@telenet.be

Te koop
2-delige carnavalswagen met bijhorende kostuums. Onderstel achterste wagen inbegrepen. Trekker is niet inbegrepen, enkel bovenbouw.
Draak kan van links naar rechts en omhoog en naar beneden. Kostuums met verlichting.

Contactadres : Kiekebos - Molenbeek-Wersbeek
Tom Van Loon - Halensebaan 30 - 3461 Molenbeek-Wersbeek
GSM: 0495/65 01 18 - E-mail: cvkiekebos1@outlook.com
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1857/030119

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

0636/290119

Te koop
Praalwagen te koop. Thema: Disco Fever. Bestaande uit een trekker met bovenbouw en aanhangwagen met opbouw. Eventueel bijhorende kostuums, extra jukebox en verlichting. Lengte 15 meter,
hoogte 4 meter en breedte 3,20m. Beschikbaar vanaf 1 juli 2019.

advertenties “te huur” en “te koop”

1681/090618

1429/271118

Te koop
Carnavalswagen onderdelen en kostuums.
Onderdelen van de wagen zijn beschikbaar en ook de kostuums.
Zowel voor volwassenen als kinderen. Prijs bespreekbaar.

Te koop
Carnavalswagen te koop die vorig seizoen volledig herschilderd
werd. Nieuwe as achteraan, dubbele as, banden vervangen. Prijs
bespreekbaar. Lengte 13m, hoogte 3,80m, breedte 2,4m.

Te koop
Studio 100 figuren: Plop, Samson, Meda Mindy, Bumba, Big, Rox

Te koop
Carnavalwagen in goede staat. Eerste prijs mee gewonnen. Wagen
is zelfrijdend, maar kan ook getrokken worden. Heeft 5 motoren
die alles aandrijven. Lengte 12m, breedte 3,5m, hoogte 6,5m (4m
zonder koppen). Prijs overeen te komen.

0335/061118

Te koop
Carnavalwagen thema burcht. Plaats voor +/- 35 personen en is
onderverdeeld in 2 verdiepingen. 10,5m L, 2,5m B, 3,9m H. Ruimte
voor muziekinstallatie en er is een toilet aanwezig.

Contactadres : Orde van de Teutonische Ridders - Diepenbeek
Bart Knuts - Keizel 14 - 3590 Diepenbeek
GSM: 0478/61 70 79 - E-mail: secretariaat@teutonischeridders.be

Contactadres : Goe Gemengd - Hamont
Davy Weltens - Pachtweg 1 - 3930 Hamont
GSM: 0497/80 03 65 - E-mail: davelieke@hotmail.com

Te koop
Politie- en gangsterpakker. Politie: 4 x XL, 6 x L. Gangster: 5 x XL,
3 x L en 4 damespakken.

0091/290918

Contactadres : Amuuze - Ronse
Herwin De Rycke - Savooistraat 90 - 9600 Ronse
E-mail: amuuzeronse@hotmail.com

1975/191118

Contactadres : De Moesenezen - Moerzeke
Jonas Van Vossole - Veldstraat 97 - 9220 Hamme
GSM: 0477/90 93 76 - E-mail: jonas.van.vossole1993@gmail.com

1766/271118

Contactadres : De Pleziermakers - Leuven
Cindy Janssens - Dunberg 71 - 3210 Lubbeek
GSM: 0496/515437 - E-mail: depleziermakers.cindy@hotmail.com

Contactadres : De Fluiters - Kermt
Willy Asnong - Kannaertstraat 71 - 3512 Stevoort
GSM: 0477/60 33 24 - E-mail: suzannevandebergen@hotmail.com
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1702/220718

Te koop
1. Foam hoeden thema tovenaar. 14 stuks met verlichting. Prijs
bespreekbaar.
2. Belarus T25 zonder papieren - in perfecte staat. Nieuwe startmotor en batterij geplaatst.

Contactadres : De Barielgangers - Halle
David Walravens - d’Exaerdestraat 105 - 1501 Buizingen
GSM: 0499/90 12 89 - E-mail: david.walravens@hotmail.be
Te koop
Wagen te koop met thema kasteel en aanhangwagentje voor
eventueel stroomgroep op te plaatsen. Prijs: € 1000,00

1681/090618

Te koop
Carnavalwagen te koop. Verschillende themamogelijkheden.

Contactadres : De Zweitjatte - Ophoven
Helga Sleven - Leustraat 32 - 3640 Kinrooi
GSM: 0494/33 51 49 - E-mail: helga.sleven@telenet.be

Contactadres : Krejeis vzw - Aalst
Kristof Renneboog - Hogevesten 2b - 9300 Aalst
GSM: 0477/85 62 48 - E-mail: kristof.renneboog@telenet.be

1571/120618 - 190618

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

1229/010718

Te koop
Trein thema steampunk. De praalwagen werd recent opgeknapt.
Er is de mogelijkheid om een rookmachine te plaatsen onder de
schoorsteen van de trein. Voldoende bergruimte. Inclusief verlichting. 10m lang, 2,5m breed en 4m hoog. Vraagprijs: € 1700.

Te koop
Wagen van het jaar 2018 te koop. Thema: reclame. Met inflatables.
Volledig of deels. Voor meer info en foto’s gelieve te bellen of
sms’en.

Contactadres : Kiekebos - Molenbeek-Wersbeek
Tom Van Loon - Halensebaan 30- 3461 Molenbeek-Wersbeek
E-mail: cvkiekebos1@outlook.com
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1857/310518

Contactadres : De Dotjes - Willebroek
Dylan Pauwels - Sint-Guibertusplein 11 - 2222 Itegem
GSM:0470/06 77 32 - E-mail: dylanpauwels@gmail.com

1991/260718

Te koop
Zelfrijdende carnavalwagen met verlichting, opbergplaats en (overdekte) plaats voor DJ. Prijs overeen te komen.

advertenties “te huur” en “te koop”

Contactadres : Biestig Good Rekem - Rekem
Jasper Merken - Veldstraat 38 - 3621 Rekem
E-mail: jaspr-merken@hotmail.com

1506/250518 - 220418

Te koop
1. 44 kostuums met als thema Daltons. In zeer goede staat. Prijs
en aantal bespreekbaar.
2. Carnavalwagen met als thema luchthaven. Zeer degelijk onderstel. Ruimte voor stroomgroep, uitwerpmateriaal, wc en discobar.
Eventueel ook bijpassende kledij beschikbaar. Prijs overeen te
komen.

Contactadres : De Weerelt - Wellen
Mario Billen - Kukkelbergstraat 50 - 3830 Wellen
GSM: 0497/31 00 87 - E-mail: mariobillen@hotmail.com

Te koop
Onderstel voor carnavalwagen te koop. 2,9 m breed en 5,4 m lang.

1965/170418

Te koop
Carnavalwagen te koop. Plaats voor +/- 25 personen. 12 m lang,
3,8 m breed en 4,4 m hoog. Vraagprijs +/- 2100 euro.

Contactadres : De Daffy’s - Roeselare
Davy Declercq - Kortemarkstraat 151 - 8820 Torhout
GSM: 0477/80 94 98 - E-mail: declercq.davy@hotmail.com

1055/300418

Contactadres : Van ‘t Alverdrau Donker nkv - Ninove
Koen Vanopdenbosch - Steenweg 632 - 9470 Denderleeuw
GSM: 0474/45 16 76 - E-mail: koenvanopdenbosch@gmail.com

1431/070518

Te koop
Praalwagen te koop van carnaval Ninove 2018 (6de plaats groepen
met wagen). Prijs overeen te komen.

Te koop
1. Carnavalwagen te koop tegen sterk verlaagde prijs. Stevig
onderstel. 8m lang, 3m breed. Er zit een draaiplateau op. Onderstel kan gebruikt worden voor verschillende doeleinden.
2. Tal van kostuums te koop (piraten, politie, eskimo’s). 20-tal
kostuums per soort.

Contactadres : De Sharky’s - Steendorp
Eddy Vermeulen - Kapelstraat 69 - 9140 Steendorp
GSM: 0475/56 29 77 - E-mail: eddy.vermeulen@telenet.be
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1515/140419

Contactadres : Ridders van de Kromme Elleboog - Halen
Linda Swinnen - Tuinwijkstraat 88 - 3450 Geetbets
GSM: 0496/68 16 18 - E-mail: linda_swinnen@telenet.be

0104/270518

Te koop
Schotse kledij, hand gemaakt. Volwassenen 35 stuks (€ 80) en kinderen 5 stuks (€ 40). Rok, speld, vest, hemd, das, hoed, kousen,
kousenband, sjaal. Verschillende maten.
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Te koop
Kledij en wagen te koop. 40 kostuums, origineel en eigenhandig
gemaakt. Eerste jaar in gebruik. Zowel grote als kleine maten en
kinderen. 2 stukken (karren) van de wagen zijn te koop. Locomotief en kolenkar. Let op, niet zelfrijdend, dus de onderstellen
moeten getrokken worden.

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

30

1493/270318

Te koop
1. Drakenwagen voor carnaval of haloween. Stevig onderstel met
draaias vooraan. In de draak ruimte voorzien voor stroomgroep
en muziekinstallatie. L 11m - B 3,60m - H 4,4m. Ook verlichting
voorzien. Prijs overeen te komen.
2. Carnavalwagen ‘Het Feestvarken’ L 11m - B 3,2m - H 4,4m. In
de wagen ruimte voor stroomgroep en muziekinstallatie. Richtprijs
1500 euro.

1824/110418

Te huur
6 prachtige praalwagens te huur met veel plaats. De meesten zijn
voorzien van wc en verlichting. Voor meer info, beschikbaarheid en
prijs zie www.lillermeulewiekers.be of 0473/34 13 74

Contactadres : De Liller Meulewiekers - Sint-Huibrechts-Lille
T. Vanendert - Lindestraat 17 - 3910 Neerpelt
GSM: 0496/78 01 48 - E-mail: lillermeulewiekers@gmail.com

1952/030418

Contactadres : De Pekkers - Blankenberge
Bart De Pauw - Koninginnelaan 114 A2 - 8370 Blankenberge
GSM: 0485/46 12 16 - E-mail: pekker@hotmail.be

1493/100418

Te koop
Zelfrijdende carnavalwagen ‘vogeltje gij zijt gevangen’. In het
onderstel zit een oude volkswagen ingebouwd (1800 motor).
Mogelijkheid om een andere wagen te trekken is voorzien. Lengte
7,10 m, breedte 3,60 m en hoogte 4,4 m. Kan ook zonder opbouw
aangekocht worden of met een gedeelte opbouw. Prijs overeen te
komen.

Contactadres : d’Oede Krakers - Ramskapelle
Kurt Vandecasteele - Heistlaan 353 - 8301 Ramskapelle
E-mail: kurt.vandecasteele2@telenet.be

Te koop
Overdekte carnavalwagen in goede staat. Zeer veel opslagruimte,
plaats voor een koelkast, muziekinstalltie, ... . Neerklapbare, beveiligde trap. Kan ongeveer een 30-tal personen vervoeren. Wagen
is geremd. Te koop wegens plaatsgebrek.

Contactadres : De Clubmannekes vzw - Ronse
Christophe Delusinne - Clementine De Niestraat 8 - 9600 Ronse
E-mail: christophe.delusinne@pandora.be
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0993/130418

Contactadres : Schief Rechtendeur - Kastel
Sarah Van den Broeck - Broekstraat 108c - 9220 Hamme
E-mail: cv.schiefrechtendeur@gmail.com

Te koop
Twee honden in goede staat. Op één hond kan je zitten. De andere
is een halve hond die men kan gebruiken om uit een deur/raam te
komen. Ook 2 bloemen met gezicht te koop.

advertenties “te huur” en “te koop”

Te koop
Pop en ram in piepschuim. Behaalde dit jaar de 2de plaats. Prijs
voor de 2 stuks 100 euro.

0606/150318

Te koop
Zelfrijdende prinsenwagen met verlichting. Prijs overeen te komen.

Contactadres : De Molensteenvrienden - Sint-Gillis-Waas
Ronny Stuer - Stroperstraat 5c - 9170 Sint-Gillis-Waas
GSM: 0495/69 59 19 - E-mail: ronnystuer@telenet.be

1072/220318

Contactadres : De Walletons - Merelbeke
Wannes Kieckens - Mellestraat 89 bus 01 - 9050 Gentbrugge
GSM: 0496/56 08 36 - E-mail: wannes.kieckens1@telenet.be

Contactadres : The Titti Twisters - Hamme
Tom De Beule - Slangstraat 66 - 9220 Hamme
E-mail: debeule.tom@telenet.be

1129/170318

Te koop
Kostuums en opbouw wagen thema ‘muziek’ te koop. Kostuums
met led-verlichting, gitaren, rokje en hoeden verlicht.

0868/180318

Contactadres : De Slekketisjen - Lede
Viviane Mertens - Charleroistraat 6a - 9340 Lede
GSM: 0494/58 77 51 - E-mail: viv.jacques.vm@gmail.com

Te koop
Carnavalwagen ‘Blind getrouwd’, inclusief onderstel met 3 assen.
Voorzien van led-verlichting. Stalen constructie bekleed met piepschuim, banken in multiplex, koppen in piepschuim. Slechts in 1
stoet gebruikt.

Te koop
Praalwagen en kostuums te koop zowel voor volwassenen als kinderen. Meer inlichtingen te bekomen via e-mail.

Contactadres : De Vrie Kadeikes - Halle
Chris De Greef - Jubellaan 20 - 1500 Halle
Tel: 023/56 74 32 - GSM: 0475/34 05 78 - E-mail: info@devriekadeikes.be
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0663/130318

Contactadres : PUB - Merelbeke
Kirsten Debosscher - Kloosterstraat 35 - 9750 Zingem
GSM: 0476/29 79 92 - E-mail: kirstendebosscher@hotmail.com

0704/270318

Te koop
Carnavalwagen met bewegende draak en 27 kostuums met verlichte hoeden. Plateau is 7m lang en 3,40m breed. Langs beide zeiden
12 stopcontacten. De kop wordt met een takel omhoog gedaan.
Ook 4 drums op wielen inbegrepen.
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Te koop
Prachtige polyester carnavalwagen met plaats voor 30 personen.
Veel opslagruimte en plaats voor een stroomgroep.
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Te koop
Praalwagen en kostuums te koop. Met of zonder onderstel. 18 kostuums voor volwassenen en 5 kostuums voor kinderen. Inclusief
verlichting in jas en hoed.

Contactadres : De Totentrekkers - Lokeren
Jorgen De Grande - Windhaarstraat 8 - 9160 Lokeren
GSM: 0472/64 71 47 - E-mail: jorgendegrande@gmail.com

1329/270218
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1328/190218

Contactadres : De Boströse Nachtoilen - Baasrode
Hilde De Budt - Kloosterstraat 45 - 9200 Baasrode
GSM: 0496/99 05 16 - E-mail: debudthilde@hotmail.com

0997/190218

Te koop
Carnavalwagen thema majoretten. 4 wagens met verlichting. De
wagens zijn volledig bekabeld. Van één wagen kunnen twee poppen uitgeschoven worden. Ook 40 kostuums beschikbaar. Kan ook
zonder kostuums. Prijs overeen te komen.

Contactadres : De Kettermuitsvrienden - Tielrode
Tom De Bouw - Hogenakkerstraat 20 - 9140 Temse
GSM: 0472/98 52 66 - E-mail: tom.de.bouw@hotmail.com

1203/200218

Te koop
Prachtige carnavalswagen met bewegende delen , thema ‘bouwvakkers’. Wagen is om te duwen maar kan ook getrokken worden.
L 15m - B 3,25m - H 5,25m. Afbouwen voor transport naar 4m.
Motoren van bewegende delen zijn niet inbegrepen. Onmiddellijk
beschikbaar.

Te koop
Wagen met 17 kostuums. 1 remorque met brandweerwagen en
poppen op. En losse poppen van remorken en trekker met bijhorende kostuums.

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

Contactadres : De Sharky’s - Steendorp
Eddie Vermeulen - Kapelstraat 69 - 9140 Steendorp
Tel: 03/744 13 04- GSM: 0475/56 29 77 - E-mail: eddy.vermeulen@telenet.be

1515/010318

1961/070318

Contactadres : The Crazy Gang - Hasselt
Philippe Verhelst - Deken Habrakenstraat 17 - 3511 Hasselt
GSM: 0479/23 11 25 - E-mail: info@thecrazygang.be

Te koop
Prachtige praalwagen uit 3 delen, volledig verlicht, ook Zwiterse
Garde kostuums beschikbaar en pausenkostuum. Prijs overeen te
komen.

advertenties “te huur” en “te koop”
Te koop en te huur
Praalwagen thema ‘Star Wars’ te koop. L 15m - B 4m - H 5,2m.

Contactadres : Oekandanou - Steendorp
Luc Mostien - Stationstraat 43 - 9170 Sint-Gillis-Waas
GSM: 0496/44 34 03 - E-mail: luc.mostien@pandora.be

1595/110218

Contactadres : De Moese Moemers - Moerzeke
Joris Vermeir - Sint-Bernarduswijk 9 - 9220 Hamme
E-mail: vermeir_jozn@hotmail.com

1302/160218 - 1302/150218

Te koop
1. Masker vintage circus. Ijzeren frame met daarop piepschuim
platen. Het masker is 3,6m hoog en 3m breed. Op de rand van het
masker zijn 15 lampen geplaatst.
2. Circusmolens. De cirkels om in te lopen zijn 2,05m hoog. De
molens draaien op een as van 60mm en 3,1m lang.

noteer alvast in uw agenda !

eurogionale
CARNAVALBEURS

28 & 29 september 2019
“De Zille” - Kwaadmechelen
diverse Standhouders: snoepgoed, medailles, kostumering, ...
Wagenbouwers / verhuurders - demonstraties
een ruilbeurs voor medailles & speldjes
OPTREDENS VAN artiesten en dweilorkesten
EEN organisatie van fen vlaanderen
info voor bezoekers en deelnemers: glenn.bellinkx@hotmail.com
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In Memoriam
Ingetogen willen wij even terugdenken aan diegenen die ons jammer genoeg kort geleden zijn ontvallen.

De Heer
Jean DECA

Eresenator FEN Vlaanderen

Weduwnaar van mevrouw Joanna Corbeels
Geboren te Aarschot op 29 oktober 1931
Overleden te Aarschot op 4 januari 2019

Mevrouw
Marie-Louise (Wiske) HENDERICKX

Lid van Karnavalgilde De Heiknuiters Geel

Echtgenote van de heer André Peetermans
Geboren te Vorst-Laakdal op 3 augustus 1944
Overleden te Leuven op 8 januari 2019

De Heer
Robert WOUTERS

Gewezen lid van De Palingen
Gewezen bestuurslid FEN Vlaanderen en LIVEKE
Geboren te Linkhout op 4 december 1942
Overleden te Paal op 9 januari 2019

Mevrouw
Annemarie HIMMELS

Lid van FEN Vlaanderen

Echtgenote van de heer Hubert Maessen
Geboren Amern (D) op 14 maart 1952
Overleden te Molenbeersel op 15 januari 2019

De Heer
Eddy VERBECKT

Gewezen voorzitter Gilde der Verbrande Puttenaars
Prins Carnaval 2008 en 2009

Echtgenoot van mevrouw Ingrid Legrand
Geboren te Lier op 22 oktober 1957
Overleden op 29 januari 2019

De Federatie betuigt haar innig medeleven aan de getroffen families, vrienden en kennissen.
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evenementen 2020

Carnavalbeurs

28 september 2019
29 september 2019
Kwaadmechelen (Ham)

Try-Out BOL

24 november 2019
Zonhoven

FEN-Banket

8 december 2019
(plaats nog te bepalen)

Feest der
Goedgemutsten
4 januari 2020
Gent

