editoriaal
een vast stramien en ondertussen zien we
ook bij onze federatie de binnenkomende
briefwisseling elke dag groeien.

Geachte lezers,
Beste  carnavalvrienden,
Je hebt onze nieuwe telg in handen. Vorig
seizoen hadden we reeds aangekondigd
dat de eerste editie van de 33ste jaargang
in een nieuw kleedje zou gestoken worden.
De regenachtige zomermaanden hebben
ons hierbij een handje toegestoken. Talloze
ontwerpen verdwenen in de prullenbak tot
we uiteindelijk onze keuze hebben laten
vallen op de lay-out die u thans met zachte
handen mag koesteren als een pas geboren
baby.
Smaken kunnen verschillend zijn doch
niettemin hopen we dat de nieuwe outfit
van ons ledenblad jullie allemaal bevalt. Let
op! Suggesties blijven welkom en als we
de mogelijkheid zien om verbeteringen aan
te brengen dan zullen we niet nalaten er
gebruik van te maken.
Vermits dit nummer de start is van de 3 x
11de jaargang blikken we in deze uitgave
uiteraard even terug in de tijd. Veel van
onze lezers hebben de eerste voorzichtige
en primitieve stappen van onze Gazet van
de Carnavalist niet meegemaakt. Het leek
ons dan ook een unieke gelegenheid om
even uit te pakken met een historisch
overzicht.   
Maar beste vrienden, ondertussen staat ook
het nieuwe carnavalseizoen voor de deur.
De eerste voorbereidingen kregen reeds

Onze nieuwe activiteitenkalender kregen
jullie tijdens de zomermaanden reeds
in de brievenbus terwijl we ondertussen
als supergelukkige bestuursleden mogen
vaststellen dat de lidgelden voor het
nieuwe seizoen reeds sinds de maand
maart zeer vlot binnenstromen en dat het
aantal nieuwe leden alsmaar blijft groeien.
Voor 2009 tellen we reeds 13 nieuwe
verenigingen en 3 nieuwe individuele
leden, terwijl het seizoen nog moet van
start gaan. Op dit moment tellen we ten
opzichte van hetzelfde tijdstip in 2007 reeds
een toename van 24 nieuwe verenigingen
en 4 individuele leden.
Kortom het loopt als gesmeerd daar waar
doemdenkers en negatieve carnavalisten
ons de volledige afgang hadden voorspeld.
We hebben deze voorspellingen nooit
echt goed begrepen of op zijn minst nooit
geloofd. Gelukkig hebben onze trouwe leden
onze raadgevingen begrepen en opgevolgd
en hebben ze ingezien dat FEN-Vlaanderen
iets meer te bieden heeft dan het verkopen
en verzamelen van carnavalordes.
Qua evenementen heeft onze federatie
ondertussen
de
klassiek
geworden
“Artiestenavond” reeds achter de rug. De
plaats van afspraak was het Limburgse
Smeermaas. Een welgevuld programma
van carnavalartiesten die konden rekenen
op een ruime publieke belangstelling.

de drukte door hebben mogen noteren
blijken er behoorlijk wat contracten te zijn
afgesloten om de vele zittingen tijdens het
komende seizoen van de nodige animatie
te voorzien.  
Dat er ons momenteel een ernstige
financiële crisis boven het hoofd hangt
is al lang geen nieuws meer. Hoe lang
ze zal duren en welke proporties ze al
aannemen durft blijkbaar niermand te
voorspellen. Afgezien van elke vorm
van pessimisme zou ik niettemin durven
pleiten voor enige voorzichtigheid. Onze
broodnodige inkomsten die we seizoen na
seizoen met veel inspanningen trachten te
vergaren zouden er wel eens flink kunnen
onder lijden. Een goed doordachte en
scherpe budgettering lijkt me op zijn minst
noodzakelijk en zal alleszins het ergste
helpen voorkomen.        
Ziezo beste geachte lezers, mijn eerste
voorwoordje voor het nieuwe seizoen staat
weer op papier. Ik weet dat onze ploeg
van bestuursleden aangevuld met enkele
nieuwe en jonge krachten staat te trappelen
om er zeer binnenkort in te vliegen.
Als jullie neuzen ook allen in dezelfde
richting staan wel dan rest er mij alleen nog
u   allen een overweldigende vaart in het
nieuwe seizoen 2008-2009 toe te wensen.
Jef Langenaeken
Voorzitter FEN-Vlaanderen
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Geschiedenis van
DE GAZET VAN DE CARNAVALIST
					 in een notendop

we met enige zekerheid vermoeden dat
de creatieve geest van Hilaire aan de basis
moet gelegen hebben.

Hilaire Janssen
Hoe dan ook, midden 1976 was het zover, de
eerste gazet zag het levenslicht. Twaalf op
stencil getypte bladzijden, onder een oplage
van tweehonderd exemplaren. Geen enkele
haar op het hoofd  van de initiatiefnemers,
met name Hilaire en Mandie, durfde er
toen aan te denken dat onze gazet een
dergelijk lang leven tegemoet zou gaan.
Zij hadden het trouwens in hun eerste
voorwoord (zie hiernaast) inderdaad over
een “experiment”, waaraan zij met veel
goede moed en heel veel hoop begonnen
waren. En dat was het ook. Met amper een
dertigtal aangesloten verenigingen, moet je
over meer dan een gewoon doordeweeks
idealisme kunnen beschikken om aan zulk
een project te beginnen.
Je zal ook kunnen vaststellen dat de vraag
naar veel teksten toen reeds aan de orde
was, net zoals dat trouwens vandaag de
dag na meer dan dertig jaar nog steeds het
geval is.

Alhoewel onze federatie nog letterlijk
en figuurlijk in haar kinderschoenen
stond, groeide begin 1976 stilaan, doch
vastberaden de idee om van start te gaan
met een ledenblad.
Wijlen de Heren Hilaire Janssen uit Genk
en Mandie Castellani eveneens uit Genk,
later geruggensteund door wijlen De
Heer Pieter Peeters, kreeg de “Belgische

Nar van Europa” gestalte. Deze eerste
benaming ontstond naar analogie met de
“Nar von Europa” die uitgegeven werd
door FEN-Duitsland, doch werd slechts
in aanvangsfase bij wijze van voorlopige
naam gehanteerd.
Omtrent de naam “Gazet van de Carnavalist”
of de persoon die voor het eerst met deze
naam op de proppen is gekomen durven
Gazet van de Carnavalist - Nr 151

Het waren de Orde van de Spasbinken en
de Orde van de Meeënrijders, beiden uit
Genk, die bij wijze van proef de eerste
uitgave van de Gazet van de Carnavalist
voor hun rekening namen.   Koken kost
geld, en dat was niet minder het geval voor
wat de aanmaak en de verzending van het
nieuwe ledenblad betrof.
Niettemin werd, en zo lezen we in het
verslag van de bestuursvergadering van 3
september 1976, besloten de Gazet van de
Carnavalist gratis te verspreiden aan alle
aangesloten leden. Ook niet-leden konden
4
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zich abonneren op de gazet tegen de prijs
van 250 frank per jaar.

De eerste drie nummers verschenen, zoals
eerder reeds gemeld op gewoon gestencild
papier en een gekleurde (groene) hoofding,
terwijl de vierde editie een lay-out meekreeg
die slechts één keer toegepast werd. Een
volledige blauwe druk (zie hiervoor), die
naar onze bescheiden mening, niets maar
dan ook niets te maken kon hebben, met
de kleur van een door ons allen gekende
politieke partij. Het was evenwel de gazet
waar de eerste foto’s in werden afgedrukt.
Vanaf de vijfde tot en met de negentiende
editie, en dan spreken we over de periode
77/78 tot en met 80/81, hanteerde men
een formaat van 24x17 cm. (zie hierna)

Vermits noch FEN-Vlaanderen, noch FENWallonië, op dat moment autonoom
bestonden, en onze federatie leefde

en werkte onder de naam FEN-België,
verschenen er in die tijd eveneens
onderwerpen in de Franse taal. Vele jonge
verenigingen kunnen zich dat heden ten
dage allicht amper voorstellen, doch in
die tijd verliep deze samenwerking tussen
Vlaanderen en Wallonië vrij vlot.

De lay-out was evenmin hetgeen we
op dit moment kennen. Alles diende zo
goedkoop mogelijk te gebeuren, zodat de
oeroude stencilmachine van een niet nader
genoemde school of gemeente ons in die
tijd heel wat diensten heeft bewezen.
Vanaf september 1981, op het moment dat
onze goede vriend Louis Ackou uit Menen de
taak van de lay-out en het drukken op zich
had genomen, werd er overgeschakeld naar
een A3-formaat (zie hierna) terwijl vanuit
milieu- of prijsbewust oogpunt – maar dat
blijft tot op heden een open vraag – de druk
verzorgd werd op het grijze gerecycleerde
papier dat toen zijn opgang kende.

Wijlen de heer Pieter Peeters, onze
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toenmalige voorzitter kondigde met veel
bravoure het eerste jubileumfeest, namelijk
1 x 11 jaar FEN, aan met een paginavol
artikel.
In het najaar 1981, kwam de toenmalige
hoofdredacteur en stichter van onze Gazet
van de Carnavalist met name Hilaire Janssen
plots te overlijden. Het was een zware klap
die wij erg onverwacht toegediend kregen.
Hilaire was immers iemand met een
grote ervaring inzake carnaval, beschikte
over een groot schrijverstalent en stak
bovendien boordevol creativiteit. Hij was er
ondertussen eveneens in geslaagd om van
de Gazet van de Carnavalist een boeiend
en interessant geheel te maken. Een echt
ledenblad waardig.
Gelukkig heeft de toenmalige voorzitter
Mandie Castellani deze zware taak meteen
op zich genomen. Hij verzorgde al van bij
het ontstaan de ganse administratie en
verzending van onze gazet, en kreeg er
vanaf dat moment ook nog de eindredactie
bovenop.
Opmerkelijk is zeker het feit dat ook huidig
voorzitter Jef Langenaeken, van bij het
ontstaan van de gazet altijd erg geboeid
geweest is voor dit initiatief en in de loop
der jaren meermaals borg heeft gestaan
voor een of andere bijdrage. Zijn allereerste
bijdrage hebben we kunnen terugvinden in
de 2de editie (1976/1977), waarvan wij u
hierna een afdruk geven, weliswaar onder
zijn toenmalige redactionele schuilnaam
“Jef Vanharen” (Haren > verwijzend naar
de lokale vereniging waar hij toen en nu
nog steeds actief is).

Zo zou het moeten zijn, of ...
althans worden ...
Allereerst een hartelijk proficiat aan de
pioniers van de Gazet van de Carnavalist.
Inderdaad, wij mogen dit tweetal
namelijk Mandie Castellani en Hilaire
Janssen best laten doorgaan voor mensen
die in de rangen van de FEN-organisatie
beslist een mijlpaal zullen worden.
Laat ons toegeven dat velen zich verwacht
hebben aan een prille start. Akkoord, de
eerste editie kan moeilijk beschouwd
worden als een luxe-uitgave met
hoogglanzend papier en oogverblindende
kleurenproducties. Maar dat was ook
helemaal de bedoeling niet. Waar het op
aan kwam was de inhoud en deze was
zonder twijfel uitstekend. Het doel van
5
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de gazet moet in de eerste plaats zijn,
zo veel mogelijk nuttige en aangename
informatie te verstrekken. Daarenboven
zou zij er moeten toe bijdragen dat de
carnavalsverenigingen dichter bij elkaar
gebracht worden. Carnavalisten zijn
mensen die – of zo zou het toch moeten
zijn – het leven van de goede kant
bekijken, mensen die liever de dagelijkse
sleur van het soms oh zo vervelende leven
in het donkere hoekje schuiven door zich,
ja zelfs “creatief” en “amusant” – zij het
dan soms met wat gerstenat - te uiten.
Deze uitdrukking is misschien verre
van onvolledig doch zij biedt alleszins
voldoende stof om te trachten deze
mensen onderling een beetje samen te
brengen in een groepering.
Zij lopen immers allen met eenzelfde
ideaal rond. Carnaval brengen en … zelf
beleven. Herhaaldelijk is reeds gebleken
dat, qua coördinatie, organisatie,
contacten, enz … tussen de verschillende
Belgische carnavalsverenigingen er
eigenlijk weinig zakelijks op poten
staat. Alles beperkt zich eerder tot de
activiteiten binnen de regio’s, met hier
en daar een uitschieter die zich buiten
de provinciale grenzen waagt. Dergelijke
contacten leren ons kennis maken
met andere gebruiken, enz.. Welnu,
beste carnavalisten, het startsein werd
meteen gegeven door de Gazet van de
Carnavalist. Laat ons a.u.b. deze kans
met volle teugen benutten. Het opent
nieuwe perspectieven voor iedereen en
zal voor velen ongetwijfeld een steun
betekenen.
Laat ons verder eerlijk bekennen dat
FEN-België nog in zijn kinderschoenen
staat.
Vele
carnavalsverenigingen
kunnen nog aansluiten. Misschien
lijden zij aan drempelvrees, zien er
geen heil in of schuilen zich gewoonweg
achter de bedenking dat men wederom,
zoals dit vaak gebeurt, ook hier weer
onderscheid maakt tussen “groten” en
“kleinen”. Twee maatstaven die echter
eerder relatief dienen aanzien te worden.
Is het niet zo, dat zowel de zogeheten
“kleinen” zowel als dikwijls ten onrechte
genoemde “groten” met evenveel eerbied
dienen benaderd te worden. Wat nooit
uit het oog mag verloren worden is het
feit dat beiden CARNAVAL brengen.
Wanneer kan men spreken van “groten”
of “kleinen”? Velen zullen u het antwoord
moeten schuldig blijven, omdat er teveel

factoren in aanmerking dienen genomen
te worden voor het bepalen van een juiste
omschrijving. Wanneer wij het carnaval
in België groots willen maken, dan
zullen wij er in de eerste plaats moeten
voor zorgen dat iedereen de hand reikt
aan iedereen, met bestrijding van alles
wat het carnaval gebeurlijk schade zou
kunnen berokkenen. Vandaar dat wij
leden van FEN-België alles in het werk
moeten stellen, om via onze organisatie
ALLE verenigingen te laten samengroeien
tot één grote carnavalfamilie, zonder
onderscheid in rang of stand. Wees ervan
overtuigd, of laten wij alvast hopen, dat
deze Gazet van de Carnavalist , onder
impuls van de eerste “steenleggers”
en met een beetje goodwill van al onze
aangesloten leden van FEN een nieuwe
springplank betekent voor alles wat het
Belgisch carnavalgebeuren aanbelangt.
Jef Vanharen (toenmalige redactionele
schuilnaam voor Jef Langenaeken)
Anderzijds hoort u te weten dat het binnen
de raad van bestuur, in de loop der jaren,
ook niet altijd koek en ei is geweest. Tussen
september 1982 en december 1982 heeft
FEN-België een meer dan behoorlijke crisis
doorgemaakt. Een resem misverstanden en
een aantal scheefgegroeide relaties tussen
bepaalde bestuursleden, zijn er de oorzaak
van geweest dan Mandie Castellani in die

Mandie Castellani
goede teksten neer te schrijven. Een echt
natuurtalent in alle opzichten. Een speelse
zinsbouw, een rijke woordenschat en bitter
weinig taalfouten. Ook dat mag wel eens
gezegd worden.
Bij wijze van illustratie drukken wij voor de
gelegenheid hierna het voorwoord af, dat
verscheen in de gazet (voorjaar 1983).

Een praatje bij het einde van
het (een) carnavalseizoen ...
Velen onder u zullen weer met weemoed
afscheid genomen hebben van het voorbije
carnavalseizoen 1982-1983.
Anderen zullen een luidruchtig “OEF”
geuit hebben bij het aan de haak
hangen van hun carnavaluniform en
de vele bijgekomen ordetekens en
carnavalsonderscheidingen.
Carnaval 1982-1983 is dus weer voorbij,
een carnaval waar de massa weer even
haar dagelijkse zorgen konden vergeten
ondanks de heersende crisistijd.

periode het roer als voorzitter overnam,
en dus meteen ook tot verantwoordelijke
uitgever voor de gazet gebombardeerd
werd.
Alhoewel Mandie Castellani de schoolbanken
vrij vroeg voor bekeken hield, beschikte
hij over de aangeboren gave om zeer
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Goddank is alles nog haalbaar geweest
ondanks de sombere vooruitzichten van
sommige pessimisten. De organisatoren
van stoeten, carnavalszittingen, bals,
kindercarnaval,
prinsenverkiezingen,
enz. konden dank zij hun sanering en hun
organisatorisch talent alles in evenwicht
houden, zodat het toch praktisch tot geen
fiasco gekomen is.
Zonder mij echter bij “sommige”
pessimisten te willen rekenen wil
ik toch niet nalaten te vertellen dat
waakzaamheid geboden blijft bij de
organisatie van uw activiteiten voor het
6
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seizoen 1983-1984.
Tracht uw budget in evenwicht te houden
zonder “pronkuitgaven” te voorzien, die u
bij de eindafrekening zwaar op uw maag
zouden vallen.
Tracht ook niet uw bevriende verenigingen
te overbluffen met “Pronkzittingen” met
peperdure artiesten die helemaal niets
van carnaval kennen! Volkszittingen
doen het ook en zijn op dit ogenblik “in”.
Houdt zeker uw boekhouding op één
degelijke wijze na zodat u bij eventuele
controle van de Inspectie der Belastingen
niet voor schut staat.
Graag ook nog even een verwittiging
over het contracteren van buitenlandse
artiesten. U bent namelijk verplicht 10%
van de contractprijs te betalen aan de
Inspectie der Belastingen.
Het is nu eenmaal niet mijn bedoeling
om onmiddellijk na ons toch gelukt
carnavalseizoen de nog nadreunende
geestdrift te onderdrukken, maar slechts
“enkele” goede raadgevingen in het oor te
fluisteren die u kunnen van pas komen
bij de voorbereiding van het volgend
seizoen, waarbij wij u nu reeds veel
succes toewensen!
Ook het FEN-bestuur zal binnenkort een
einde maken aan het carnavalseizoen
1982-1983, maar eerst staan er nog enkele
provinciale FEN-vergaderingen op het
programma om dan definitief te eindigen
met de jaarlijkse Statutaire vergadering
op 7 mei 1983 die zal doorgaan in de
provincie Antwerpen.
De aankondiging van de statutaire
vergadering zult u tijdig ontvangen.

Door deze enorme uitbreiding is het
FEN-bestuur genoodzaakt om aan
herstructurering te denken, o.a. het
oprichten van commissies in de schoot
van het bestuur, uitbreiding van het
bestuur, enz..
Met deze plannen zullen wij onmiddellijk
het seizoen 1983-1984 inzetten zodat wij
weer een “prettige vakantie” in het zicht
hebben.
Ik wil dit praatje besluiten met nogmaals
een woord van dank te uiten aan u
allen, beste vrienden carnavalisten, voor
het vertrouwen dat u in onze federatie
gesteld hebt en geef u de garantie dat
wij in de toekomst nog meer dan ooit ten
uwen dienste zullen staan!

De taak als administrateur van de gazet
heeft Mandie op zich genomen tot begin
1984 waarna onze huidige public-relations
Ray Verpoorten voor een korte periode de
eindredactie waarnam.
Vanaf november 1985 nam wijlen
Stefaan Vinck de verantwoordelijkheid
op zich, om het verschijnen van de gazet
te garanderen. Stefaan, van beroep
reprograaf, en dus stielman in alles wat
met het uitgeven van drukwerken te maken
had, schakelde in het najaar van 1985
van het recyclagepapier, dat inmiddels op
een A4-formaat werd gedrukt, over op de
eerste tweekleurendruk. De nieuwe groene  
kleur bracht plots heel wat meer leven in
de gazet, hetgeen de aantrekkingskracht

Ook nog een groot woord van dank aan
gans mijn bestuur, zowel Nationaal als
Provinciaal, voor de totale inzet die zij
weeral verwezenlijkt hebben tijdens het
voorbije seizoen ten dienste van u allen.
Mandie Castellani
Nationaal voorzitter

Nota van de redactie
Als je deze tekst aandachtig gelezen hebt
zal je moeten toegeven, dat hoewel hij
ruim 25 jaar geleden geschreven werd,
ook vandaag quasi integraal zou kunnen
overgenomen worden in een voorwoord.
Ook toen kregen we net zoals het op dit
moment het geval is af te rekenen met
een economische crisis en vond onze
toenmalige voorzitter met zijn ruime
ervaring in het carnavalsgebeuren het
aangewezen hun aandacht te vestigen
op de mogelijk daarmee gepaard gaande
negatieve invloeden.   

Ik wil bij dit praatje alle verenigingen
danken voor de talrijke uitnodigingen
die het FEN-bestuur mocht ontvangen
(maar die wij helaas niet allen konden
nakomen, alhoewel zij toch aan de
beurt zullen komen dankzij ons speciaal
kaartensysteem!). Ook de verenigingen
waar het FEN-bestuur wel te gast mocht
zijn willen wij van harte danken voor de
fijne ontvangsten en de gastvrijheid die
wij bij hen mochten genieten.

duidelijk deed toenemen.
In 1987 verschenen er twee edities waarbij
de voorpagina ontworpen werd door wijlen
de Heer Dries De Bock. Onze vriend Dries
was van beroep leraar plastische kunsten
met een grote voorliefde inzake het
ontwerpen van glasramen en lithografieën.
De hierboven afgedrukte afbeelding is
hiervan een voorbeeld.
In de 45ste editie ( 1ste kwartaal 1987)  
van ons ledenblad had toenmalig voorzitter
Mandie Castellani, het in zijn voorwoord
over 1 X 11 jaar Gazet van de Carnavalist.
Ook de inhoud van dit “Voorwoord”
willen wij u niet onthouden omdat het zo
allesomvattend en boeiend is, en dat je
hem - hoewel 22 jaar geleden geschreven
werd – vergeleken met de huidige
omstandigheden en context nog steeds vrij
actueel is. Vooral dan op het einde van zijn
betoog.

Ook onze nieuw aangesloten verenigingen
willen wij welkom heten in onze
grote FEN-familie die nog steeds aan
uitbreiding toe is.
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weerkerende jubileumvieringen die 11
jaar of een veelvoud ervan bestaan, of
de vieringen van FEN-verenigingen die
reeds 11 jaar lid zijn van onze federatie
zou men onbewust vergeten dat onze
gazet van de Carnavalist ook reeds aan
haar 1ste carnavallustrum toe is!
Inderdaad, onze Gazet van de Carnavalist
voor FEN-verenigingen bestaat reeds 11
jaar en is ook in die jaren uitgegroeid van
’n kleine verzameling van stencilbladen
tot ’n waardige en goed verzorgde
carnavalskrant.
Het idee voor het uitgeven van een Gazet
voor FEN-verenigingen kwam van wijlen
onze diepbetreurde en overleden vriend
de Heer Hilaire Janssen, toenmalig
commandeur van de Orde van de
Spasbinken en bestuurslid van FEN en
uw dienaar (nvdr. Mandie Castellani)
in het jaar 1976. FEN-verenigingen die
reeds jaren lid zijn zullen zich de eerste
uitgave nog herinneren, af en toe bijna
onleesbaar door het teveel aan inkt bij
het stencileren, af en toe bekritiseert door
het teveel aan Limburgse tekstbijdrage
en alles bij al het veelvuldig protest aan
het toenmalig FEN-bestuur wegens te
hoge kosten (6.000 tot 7.000 frank) per
uitgave.
Maar stilaan en dit dank zij de noeste
inzet van enkele trouwe en vaste
medewerkers kreeg de Gazet van de
Carnavalist steeds meer waardering,
werd de druk en afwerking meer
verzorgd en konden wij terecht fier gaan
op ons federatieblad. Zeker mogen wij bij
dit jubileum van onze gazet onze , vriend
en voormalig bestuurslid De Heer Louis
Ackou uit Menen niet vergeten die jaren
voor de lay-out en andere taken voor de
gazet instond en dit steeds met veel zorg
en toewijding heeft volbracht!

het resultaat. Een waardig verzorgde
gazet met vaste rubrieken, kortom een
carnavalgazet die mag gezien en gelezen
worden!
Ik wil dan ook zeker van deze gelegenheid
gebruik maken om Stefaan Vinck en alle
medewerkers van harte te danken voor
hun fijn verzorgd werk!
Tenslotte wil ik nogmaals een oproep
doen aan al de aangesloten verenigingen
om zoveel mogelijk gebruik te maken van
de gelegenheid om teksten en eventuele
foto’s op te sturen naar de redactie.
Maak van de gelegenheid gebruik om uw
vereniging eens in het daglicht te stellen
in de gazet. Dit kost u niets!

Vanaf januari 1988 tot en met de editie
april 2006 werd ons ledenblad gedrukt bij
de drukkerij Flasprint uit Borgloon. Daarna
kwam deze opdracht tijdens het seizoen
2006/2007 in handen van de drukkerij
Martens uit Alken. Vanaf de editie oktober
2007, toen overgeschakeld werd op een
volledige uitgave in vierkleurendruk wordt
het drukken verzorgd door de drukkerij
Janssen uit Hoeselt.
  
Zowel het inhoudelijke als de lay-out hebben

Ook de Gazet van de Carnavalist hongert
soms naar tekst. Hebt u eventueel iets te
verkopen of wenst u iets te kopen laat het
ons weten! De Gazet van de Carnavalist
staat ter uwer beschikking.
Om te eindigen wens ik de Gazet van de
Carnavalist nog vele jaren toe en wens ik
tevens alle werkers en ex-werkers mijn
oprechte dank toe te zeggen!
Mandie Castellani         
Precies 20 jaar geleden, namelijk in januari
1988, werd de eindredactie van de gazet
overgenomen door huidig voorzitter Jef
Langenaeken. In samenwerking met de
drukkerij Flashprint uit Borgloon, later
opgevolgd door de drukkerij Martens uit
Alken en de drukkerij Janssen uit Hoeselt
heeft hij het ledenblad van onze federatie
tijdens de daaropvolgende jaren in exact
103 edities, weten uit te bouwen tot
datgene wat u vandaag in handen heeft.

gedurende al die jaren een ganse evolutie
doorgemaakt. De voorpagina’s die hiervoor
staan afgebeeld werden respectievelijk
gebruikt tijdens de periodes van 1989 tot
1992 en van 1992 tot 1997. Een glanzende
kaft in tweekleurendruk, een voortdurende
verbetering van het fotomateriaal, een
stipte verschijningsdatum, een correcte
verzending, enz... zijn ongetwijfeld de
ingrediënten geweest van het huidige
succes.
De 99ste uitgave (januari 1998) diende
dan ook kost wat kost de start te worden

Na de beslissing om het jaarlijks lidgeld
van FEN van 1.000 naar 2.000 frank te
verhogen kreeg FEN-Vlaanderen dan
ook meer armslag om de gazet nog beter
te verzorgen, meer exemplaren te laten
drukken per editie en er zelfs nog wat
kleurendruk in te lassen.
Na het ontslag van Louis Ackou kwam
de verantwoordelijkheid voor de lay-out,
het drukken en verzenden in handen
van onze provinciale voorzitter van
Oost-Vlaanderen wijlen de Heer Stefaan
Vinck. U kent en u ziet 5 maal per seizoen
Gazet van de Carnavalist - Nr 151
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terugblik
van een nieuwe generatie van onze gazet.
Inderdaad vanaf dan werd er uitgepakt
met een kaft in vierkleurendruk alsmede
een totaal hertekende lay-out van de
binnenpagina’s.
In deze jubileumuitgave mochten wij
ook een woordje opnemen van onze Erevoorzitter wijlen Mandie Castellani. Zie de
hiernavolgende tekst.

Beste carnavalvrienden,
Negen maal elf of gewoon 99? Hoe je het
ook keert of draait, het getal 99 is toch
maar weer eens een indrukwekkend
carnavalgetal, wat even tot nadenken
stemt.
Ik heb het dan over de 99 edities van de
Gazet van de Carnavalist, die tot heden
toe verschenen zijn.
Een marathonwerk noem ik het, om de
Gazet van de Carnavalist in 21 jaar om te
toveren van twaalf bladzijden gestencild
papier, tot een prachtige uitgave zoals u
dit vandaag in handen krijgt !
Samen met mijn goede vriend wijlen
Hilaire Janssen waren wij met veel
goede moed en weinig centen aan iets
begonnen waar wij het einde niet van
kenden, maar als ik nu het resultaat zie
dan ben ik fier. Heel fier, dat ik mede aan
de wieg heb gestaan van de Gazet van de
Carnavalist.

jammer genoeg nog steeds een behoorlijk
gebrek.       
We zouden tot slot in onze taak tekort
schieten, mochten wij bij deze jubilerende
gelegenheid,  diegenen vergeten te danken,
die vaak in alle stilte doch hardwerkend
hun medewerking hebben verleend aan
het dagelijkse leven van onze gazet.
Ik denk hier zeker ook terug aan onze
vroegere voorzitter Robert Rayen en zijn
echtgenote Rosa die jaren na elkaar hebben
ingestaan voor de verzending van zoveel
duizenden gazetten, alsmede onze oudsecretaris Frans Smets en zijn echtgenote
Liliane, die vaak hand en spandiensten
hebben verricht in dit verband.
Ook onze huidige secretaris Fred Godts,
die sinds oktober 1992 het belangrijke en
omvangrijke werk van de verzending voor
zijn rekening neemt, willen wij langs deze
weg onze welgemeende dank toezeggen.
En last but not least behoort het eveneens
tot onze plicht om onze losse en vrijwillige
medewerker de Heer Alain Vandenameele
uit Heers te bedanken. Sinds de editie
(oktober 2004) die vanaf dan de  zoveelste
gedaanteverwisseling onderging is hij

Mandie Castellani            

De eerlijkheid gebiedt te moeten toegeven
dat we enige beterschap hebben mogen
vaststellen, maar het kan beslist nog
veel beter. Met “Zoekertjes” worden we
zoals u beslist reeds enkele malen heeft
opgemerkt behoorlijk overstelpt. Pas op,
wij beschouwen zulks geenszins als een
negatieve evolutie. Integendeel, we stellen
immers een vrij grote rotatie vast in de
advertenties, hetgeen bewijst dat de rubriek
niet aan zijn doelstelling voorbijschiet,
doch aan boeiende teksten omtrent de
gebruiken, de speciale gebeurtenissen, de
historieken van verenigingen, enz. is er

taal, alsmede aan Edgard Gelders en
Lily Castellani beiden uit Genk voor het
fotomateriaal dat ze ons ter beschikking
hebben willen stellen.
De mooie foto op de voorpagina zal beslist
bij velen in het oog gesprongen zijn. Het
is een afbeelding die Kristof Haentjens van
De Peerkes uit Lokeren ons spontaan ter
beschikking stelde. De persoon die op de
foto staat afgebeeld is niemand minder dan
zijn nichtje Yona Maes, een “duivel doet al”
en sinds kindsbeen af lid van de De Peerkes.
Graag ook onze oprechte dank aan Kristof
voor de vriendelijke medewerking.
Mogelijk vergeten wij bepaalde mensen
of oud-medewerkers in deze hulde te
betrekken. Wij kunnen zulks helaas niet
uitsluiten hoe diep we ook hebben zitten
graven in ons met gaten gevuld geheugen,
doch wees er van overtuigd dat het in dat
geval om een pure domme vergetelheid
gaat. Je mag ons desnoods een seintje
geven zodat we een rechtzetting kunnen
doen.

Daarom wil ik al de bestuursleden van
F.E.N., en andere medewerkers welke
ooit, en nu nog zorgen voor de edities,
van harte een dikke proficiat wensen,
en zeggen doe zo nog vele carnavaljaren
voort.

Wij hoopten op dat moment vurig dat het
nieuwe gezicht van ons ledenblad een
bijkomende prikkel zou worden om ons
nog meer documentatiemateriaal omtrent
allerlei wetenswaardigheden te bezorgen.
Wij keken vol spanning en reikhalzend
uit naar de rijk gevulde enveloppen met
interessante teksten.

het voorbije seizoen voor gezorgd hebben
dat onze teksten grondig gecontroleerd
werden op het vlak van de Nederlandse

verantwoordelijk voor de volledige lay-out
van onze gazet. Hij staat er borg voor dat
alles mooi en netjes verzorgd en ingekleurd
wordt zodat ons ledenblad voor velen een
informatieblad is waar menig carnavalist in
Vlaanderen om de twee maanden echt naar
zit uit te kijken. Wij kunnen zulks trouwens
duidelijk vaststellen aan de vele reacties
van onze lezers en precies dat stimuleert
ons om verder te gaan op de ingeslagen
weg.
Nog een laatste woordje van dank aan onze
correctoren, namelijk onze ondervoorzitter
Michel Maes en onze vrijwillige medewerkers
Sven en Niels Langenaeken die er tijdens
Gazet van de Carnavalist - Nr 151

Hopelijk bevalt het nieuwe uiterlijk van
onze gazet u allemaal doch onze poorten
blijven continue openstaan voor positieve
kritieken. Lezers die suggesties willen
doen op eender welk niveau waardoor
we ons succesvolle concept, dat wijd en
breed verspreid wordt, heten wij van harte
welkom. “Beter kan altijd”, dus kruip in je
pen of neem plaats achter je toetsenbord
en ratel er maar op los. Zolang het maar om
geen roddel of zinloze negatieve kritieken
gaat drukken wij de ingezonden bijdragen
af.
      
Wij zullen er alles aan doen opdat de
Gazet van de Carnavalist nog vele jaren
de spreekbuis zal mogen blijven van onze
federatie en dat zij in ruime mate zal mogen
bijdragen in de verdere bloei en uitstraling
van het grote, ruimbekende en ook erg
gewaardeerde FEN-Vlaanderen.
  
De redactie
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in memoriam

Henri Devriendt,
meer dan een halve eeuw actief in het carnaval
heeft ons in stilte verlaten.
Tijdens de eerste week van de maand
september werd de carnavalwereld opgeschrikt door het plotse overlijden van Henri
Devriendt, beter gekend als “Rikske” of
“Henrieke”.
Een levend carnavalsmonument ging in
stilte van ons heen. Geef toe, niemand had
dit verwacht, ondanks het feit dat hij ondertussen de gezegende leeftijd van 89 jaar
had bereikt. Het voorbije carnavalseizoen
beleefde hij nog intens mee en was hij zoals altijd present op talloze festiviteiten.
Gedurende bijna 60 jaar bleef hij onafgebroken actief in het carnavalgebeuren.
Weinigen uit onze carnavalwereld zullen
er in slagen een dergelijke prestatie met
evenveel bravoure te evenaren.

dat er op tijd en stond halt gehouden werd om de inwendige mens van het nodige edele
vocht te voorzien. Zo wist hij ook te vertellen dat men in die tijd slechts verkleed mocht
rondlopen op straat tussen 19u30 ’s avonds, en 5 uur ’s morgens.
In 1949 kwam Rik toevallig terecht op een carnavalsfeest in Duitsland. Reeds van in
zijn jeugdjaren gebeten door de carnavalmicrobe, stelde hij zich een paar dagen na zijn
thuiskomst kandidaat om als 84ste lid aan te sluiten bij The Joly Scotsmen. Een groep die
vooral tijdens de zomermaanden op kermissen en wijkfeesten actief was.
In 1957 was hij betrokken bij de stichting van de Vollendammers en in 1974 werd hij lid
van de groep Tijl uit Damme. In 1984 sloot hij aan bij de Stroppendragers in Gent om in
1982 de scepter van Prins in handen te nemen.  In 1983 werd hij uitgeroepen tot Prins
van Oost-Vlaanderen om nadien in 1984 Prins van België te worden.
Wij zouden nog bladzijden kunnen volschrijven met de talloze functies die onze gevierde  
heeft waargenomen in de loop der jaren. Dit zou ons evenwel te ver leiden.
Vermeldenswaard is evenwel het feit dat hij in 1984 de Europa Garde in Gent stichtte.
Tijdens de periode 1983–1985 was hij actief
als secretaris van KFO, om vervolgens in mei
1986 de functie van commissaris voor de
provincie Oost-Vlaanderen waar te nemen
binnen onze federatie. Vanaf 1990 tot 2003
was hij secretaris van de afdeling OostVlaanderen om daarna tot 2006 opnieuw
actief te zijn als provinciaal commissaris. Op
3 mei 2006 nam hij tenslotte eervol ontslag
uit de Raad van bestuur van FEN-Vlaanderen
en kreeg hij de titel van Lid van Verdienste
toegewezen omwille van zijn grote inzet voor
FEN-Vlaanderen.

Inderdaad met veel bravoure, want onze
vriend Rik is nooit geen “meeloper” geweest. Integendeel, dag en nacht heeft hij
zich ingezet voor zijn hobby of laten we
het maar zijn passie noemen. Duizenden
kilometers heeft hij afgelegd om tot ver
buiten onze landsgrenzen een ongelooflijke vriendenkring van carnavalisten op te
bouwen.
Qua gestalte mochten we hem bij de kleinsten rangschikken, doch als je zijn flikkerende oogjes en altijd attente blik zag, dan
ontdekte je meteen in hem een groot carnavalist.
Ik heb menigmaal gesprekken met Henrieke gehad omtrent zijn ongelooflijke
loopbaan binnen het carnaval. Zo wist hij
mij te vertellen dat zijn eerste prille stappen in het carnaval dateerden uit 1930.
Zijn ouders en familieleden hadden een
heuse carnavalgroep in elkaar gestoken, er
werd een accordeonist ingehuurd, en alzo
kon het bonte en feestvierende gezelschap
al zingend en dansend de binnenstad van
Gent intrekken. Als opgroeiende knaap uit
die tijd, herinnerde hij zich nog levendig

Kortom een schitterende en nauwelijks te
evenaren loopbaan als actieve carnavalist.
Als er links of rechts iets te beleven of te
vieren viel inzake carnaval was Rikske van
de partij. Geen uitstap of kilometer was hem teveel. Een erg bezige bij die bol stond van
energie en levenslust. Duizenden vrienden heeft hij gemaakt op zijn immens lange tocht
door het carnavallandschap.
Vandaag is hij er niet meer en je mag er zeker van zijn, dat zijn afwezigheid tijdens de
aankomende carnavalfestiviteiten niet onopgemerkt zal voorbijgaan. Velen zullen hem
missen en ook nog vaak terugdenken aan deze opmerkelijke figuur.
Vaarwel Rik en bedankt voor alles!
Jef Langenaeken
Voorzitter FEN-Vlaanderen
Gazet van de Carnavalist - Nr 151
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internationaal nieuws

FEN op Europees niveau

Sedert haar oprichting in 1972 heeft de
Federatie Europese Narren ervoor geijverd
om tussen de carnavalsverenigingen die in
Europa actief zijn een samenwerkingsverbond tot stand te brengen met ondermeer
de bedoeling hechte vriendschapsbanden
tot stand te brengen tussen de verenigingen uit de Europese lidstaten.
Indien we ons even verdiepen in de geschiedenis van onze federatie dat stellen
we vast dat er  tijdens de periode 1972 tot
1994 heel wat opbouwend werk verricht
werd en dat er eveneens op grond van
een goede vertandinghouding regelmatig
vruchtbaar overleg werd gepleegd tussen
de bestuursploegen uit de verschillende
deelnemende landen.
Na 1994 is er bij FEN-Duitsland een nieuwe
bestuursploeg aan het bewind gekomen
die zich helaas met moeite kon terugvinden
in de bestaande afspraken en geplogenheden. Zij hielden  er andere perpectieven
op na en vonden op een gegeven ogenblik
zelfs dat de landsafdelingen in Nederland
en België eigenlijk geen reden van bestaan
hadden en in principe zelfs automatisch
deel uitmaakten van het grote
FEN-Duitsland.
Dat de onderlinge relaties hierdoor vertroebelden zal uiteraard geen mens verbazen
met het gevolg dat tot 2006 er nagenoeg
geen contacten meer bestonden tussen
enerzijds FEN-Duitsland en anderzijds FENNederland en FEN-België.
In het jaar 2006 werd het toenmalige
hoofdbestuur van FEN-Duitsland, dat onder
de leiding stond van president Dieter Palm,

als gevolg van een grote ontevredenheid
bij de leden, tijdens een Algemene vergadering weggestemd en aan de kant gezet.  
Dankzij de medewerking van één van de
voormalige bestuursleden, namelijk
Reiner Landsch, die zich samen met andere
vroegere bestuursleden achter de nieuwe
Duitse bestuursploeg had geschaard, kregen de bestuurders van FEN-Nederland en
FEN-België de gelegenheid uitgebreid kennis te maken met een delegatie van het
nieuwe hoofdbestuur van FENDuitsland,   met name president de Heer
Egon Schmid en schatbewaarder Siegfried  
Gierling. Deze eerste ontmoeting vond
plaats in de maand juni 2006 te Heerlen.    
Bij de aanvang van de gesprekken hield niemand het voor mogelijk dat onderwerpen
en discussies die meer dan tien jaren aan
de basis hadden gelegen van talloze onenigheden plots in amper twee dagen quasi
volledig opgelost en uitgeklaard zouden
kunnen worden. De afspraken die gemaakt
werden tijdens onze eerste samenkomst in
2006 waren dermate hoopgevend dat door
alle deelnemers er met een groot enthousiasme in de toekomst gekeken werd.  

Wij gaan u voorlopig de details van dit
protocol besparen doch op het vlak van de
bestuursploeg die de leiding neemt over
het internationale bestuurdersgezelschap,
met andere woorden het Europees Presidium, werd afgesproken om deze rol beurtelings om de twee jaar toe te vertrouwen
aan één van de deelnemende landen. Voor
wat de seizoenen 2006 en 2007 betreft was
de leiding in handen van de bestuursploeg
van FEN-Nederland. Voor 2008 en 2009
heeft FEN-Vlaanderen de leiding in handen
waarna vervolgens FEN-Duitsland en FENWallonië de taak op zich zullen nemen.
De rol van het Europees Presidium (FENVlaanderen dus op dit moment) bestaat
er dus hoofdzakelijk in er voor te zorgen
dat administratief en organisatorisch de
nodige initiatieven genomen worden om
het vooropgestelde doel te bereiken. Het
mag geen bijkomende kosten genereren
voor de landsbesturen doch uitsluitend de
effectiviteit dient op de voorgrond te
staan. Op een constructieve wijze met
elkaar omgaan, overleggen en van
elkaar leren, is de boodschap en dit in
het belang van de zowat 2.600 leden
uit de huidig deelnemende landen.       
Het is op zijn minst interessant om deze
bloeiende en vooruitstrevende ontwikkelingen op internationaal niveau een
beetje te plaatsen in de context van   het
genootschap dat sedert vorig jarig in onze
contreien ronddwaalt en die zich de naam
FEN-Europa-België zondermeer op een onrechtmatige en schandelijke wijze hebben
toegeëigend. Een zeer betreurenswaardig
feit dat enkel zijn ontstaan vindt in de afgunst en de ergernis van enkele personen
die niet beter vonden dan zichzelf tot leiders
te kronen met de bedoeling in hun naijver
andere nietsvermoedende carnavalisten
mee te sleuren en ze in hun greep te
houden met een handvol ordetekens.
Het carnaval in Europa en in Vlaanderen
verdient meer respect!

In de loop van het jaar 2007 werden de
gesprekken verder gezet terwijl we onlangs ter gelegenheid van onze samenkomst in de maand juni 2008 tot de opstelling van een ontwerpprotocol zijn kunnen
overgaan. Dit voorstel wordt momenteel
ter goedkeuring voorgelegd bij de deelnemende landsbesturen, namelijk Duitsland,
Nederland, Wallonië en Vlaanderen, waarna het in zijn definitieve vorm zal gegoten
worden.
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belangrijk wereldnieuws
Na Binche nu ook Aalst

Carnaval van Aalst op de werelderfgoedlijst
van Unesco
De Unesco-conventie voor de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed trad half juni van dit jaar in werking. Deze
organisatie vroeg dan ook om kandidaat-dossiers in te dienen voor opname op de lijst van representatief immaterieel
erfgoed en dit uiterlijk tegen 30 september 2008.
Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux gaf onmiddellijk opdracht aan de bevoegde administratie, de Afdeling Erfgoed
van het Agenstchap Kunsten en Erfgoed, om een regeling uit te werken met de bedoeling zo snel mogelijk het Vlaams
immateriële erfgoed internationale erkenning te geven.
volgt gedefinieerd: “Bescherming betekent
maatregelen treffen die erop gericht zijn
de leefbaarheid van het immaterieel cultureel erfgoed te verzekeren, inclusief de
identificatie, de documentatie, het wetenschappelijk onderzoek, de bewaring, de
bescherming, de promotie, de versterking,
de overdracht van immaterieel cultureel
erfgoed, in het bijzonder door formeel en
niet-formeel onderwijs, en het revitaliseren
van verschillende aspecten van erfgoed”.
Gezien de strakke deadline voor 2008 werd
onmiddellijk een (overgangs)procedure uitgewerkt voor de eerste nominaties met betrekking tot de Inventaris Cultureel Erfgoed
Vlaanderen.  
Foto vzw Dak - Aalst
De nieuwe lijst vormt een aanvulling op
de bestaande werelderfgoedlijst die alleen
monumenten en landschappen bevat.  “Immaterieel erfgoed” is niet-tastbaar erfgoed.  
Er worden tradities mee bedoeld: feesten,
dansen, muziek, verhalen, rituelen en oude
ambachten.   Zelfs geneeswijzen zitten erbij. In Vlaanderen wordt daarvoor vaak het
begrip “volkscultuur” gebruikt.De UnescoConventie is inmiddels door meer dan honderd landen geratificeerd. Vlaanderen zat
mee in de stuurgroep van 24 landen die in
juni van dit voorjaar de uitvoeringsbesluiten op punt zette. Daarna gaf het plankgas om meteen een reeks dossiers klaar te
stomen. Jaarlijks zullen de lidstaten nieuwe
voorstellen kunnen indienen.
De conventie streeft een wereldwijd bewustzijn na van het belang van deze vorm
van erfgoed. Daarbij is het de bedoeling
om culturele diversiteit in de wereld in
beeld te brengen en te beschermen. Het
begrip “bescherming” wordt daarbij als

Het samenstellen van deze “Inventaris Cultureel Erfgoed Vlaanderen” was inderdaad
een eerste stap in de selectie. Er werden elf
kandidaat-dossiers ingediend: acht werden
positief beoordeeld, de overige drie negatief. Minister Bert Anciaux wil de inventaris
van immaterieel erfgoed Vlaanderen zo
open en gevarieerd mogelijk samenstellen maar kiest anderzijds ook bewust voor
kwalitatief onderbouwde dossiers die op
een dynamische en toekomstgerichte manier met bescherming omgaan en vanuit
een erfgoedreflex opgesteld zijn.
De projecten die de Vlaamse lijst haalden
zijn:
1. Sint-Dimpnaverering en de Geelse psychiatrische gezinsverpleging
2. Heilig-Bloedprocessie van Hoogstraten
3. Oud Limburgs Schuttersfeest
4. Vlaamse Gebarentaal
5. Houtem Jaarmarkt
6. Heilig-Bloedprocessie van Brugge
7. Aalst Carnaval
8. Feest van Krakelingen en Tonnekensbrand
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De tweede stap bestond er in om uit deze
Vlaamse lijst een nieuwe selectie te maken
met de bedoeling deze op internationale
lijst van UNESCO te plaatsen. Twee van de
acht slaagden in deze selectie met name
de Heilige Bloedprocessie in Brugge en het
Carnaval van Aalst.
Na het carnaval van Binche dat sedert 2003
op de werelderfgoedlijst prijkt mogen we
ons bijzonder gelukkig prijzen dat vanaf nu
eveneens een Vlaamse carnavalsstad aan
de lijst werd toegevoegd.
Niet alleen carnavalminnend Aalst maar
alle carnavalisten uit gans Vlaanderen horen daar fier op te zijn en mogen zeker niet
vervallen in een   ongezond   chauvinisme
van “Waarom Aalst weer en wij niet?”.

“Immaterieel erfgoed is
niet tastbaar erfgoed”
Kritieken als deze storen mij heel erg omdat zij die zich dergelijke uitspraken laten
ontvallen nauwelijks weten dat de voorwaarden die door de minster gesteld worden om een erkenning te behalen - meer
dan terecht - vanuit een kwalitatief oogpunt bijzonder hoog liggen.
Niets sluit trouwens uit dat er in de
toekomst nieuwe erkenningen zullen gebeuren doch wees ervan overtuigd dat de
selecties zullen gebeuren op basis van stevig gefundeerde dossiers waarin de meest
uiteenlopende aspecten zeer streng zullen
beoordeeld worden door specialisten. Of
om het in een oude zegswijze samen te
vatten “Enkel het beste is goed genoeg”.  
Jef Langenaeken
Voorzitter FEN-Vlaanderen
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bestuur

Nieuwe provinciale bestuursleden bij
FEN-Vlaanderen
Gezien de permanente uitbreiding van het aantal leden van FEN-Vlaanderen werden ter gelegenheid van de jongste Algemene vergadering op 21 mei 2008 te Wommelgem vijf nieuwe bestuursleden voor een proefperiode van één jaar toegelaten om tijdens het
komende carnavalseizoen deel uit te maken van de Raad van bestuur.  
Wij stellen ze graag even aan u voor en wensen hen alvast een succesvolle carrière bij onze federatie.

Provincie Limburg
Provinciaal-commissaris
Kurt Bleyweert - Alken

Provincie Limburg
Provinciaal-commissaris
Christof Slangen - Riemst

Provincie Oost-Vlaanderen
Provinciaal-commissaris
Danny De Rudder - Belsele

Provincie Limburg
Provinciaal-commissaris
Marc Renette - Leopoldsburg

Provincie West-Vlaanderen
Provinciaal-commissaris
Bart Six - Mesen
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Familiedag in de provincie Antwerpen
Naar aloude traditie werd op 3 augustus in
de Provincie Antwerpen vanaf 12 uur verzameling geblazen voor de jaarlijkse familiedag.
De Doorzetters uit Deurne hadden dit jaar
de organisatie van dit typisch Antwerpse
evenement op zich genomen. Bij de vorige
editie in 2007 toen de organisatie in handen was van de Hemelsussen in Beerse
waren het trouwens de Doorzetters die als
winnaars van de zoektocht uit de bus kwamen.
Jammer genoeg  en dit in tegenstelling tot
vorig jaar, toen de zomerse temperaturen
borg stonden voor een bloedhete dag, waren de weergoden de organisatoren dit jaar
iets minder goed gezind.
Niettemin mochten De Doorzetters rekenen
op 120 inschrijvingen hetgeen de inrichters
best tevreden stelde.

Toen de klok 14 uur aanwees werd de wandelzoektocht op gang gefloten. Er werd
voorzien in een afstand van 6 kilometer
tijdens dewelke een 35-tal vragen dienden
opgelost te worden. De deelnemers kregen
op die wijze de unieke gelegenheid om
kennis te maken met de prachtige parken
van het Antwerpse Deurne.
Het is nu eenmaal een feit dat er onder de
Antwerpse verenigingen een zeer nauwe
band inzake samenwerking bestaat, hetgeen duidelijk en zelfs zonder veel fantasie af te leiden viel bij de koelwagens
die onderweg opgesteld stonden. In feite

waren deze stopplaatsen bedoeld om de
deelnemers toe te laten even de dorst te
lessen doch het bleek alras ook een pleisterplaats te zijn om een babbeltje te slaan
en stiekem te peilen naar de antwoorden op
de ondertussen ingevulde vragenlijsten.

na de lekkere barbecue werd er uiteraard
stevig nagekeuveld over de vele aangename  en grappige belevenissen tijdens de
wandeltocht, terwijl de wedstrijdjury zich in
het zweet werkte om de einduitslag van de
wandeltocht bekend te maken.

Omstreeks 18 uur arriveerden de meeste
bezoekers terug op de afgesproken aankomstplaats. Sommigen toonden reeds
enige tekens van vermoeidheid maar of dat
nu te maken had met het afgelegde traject,
de zoektocht en het nadenken over de vragen of de haltes bij de koelwagens kon niet
meteen op een objectieve wijze uitgemaakt
worden.

De spanning steeg ten top toen de wedstrijdjury het woord nam. Uit de uitslag
bleek dat individueel lid Marc Schitecat op
de derde plaats eindigde, gevolgd door
Karnamor uit Mortsel op de tweede plaats
en als eindoverwinnaar de Hemelsussen uit
Beerse of met andere woorden de vereniging die in 2007 instond voor de inrichting
van dit jaarlijks terugkerende evenement in
de provincie Antwerpen.
   
Alle deelnemers waren het er achteraf
beschouwd roerend over eens dat ze een
gezellige en aangename namiddag hadden
beleefd die volgend jaar zeker voor herhaling vatbaar is.

Maar geen nood, terwijl de deelnemers aan
de zoektocht naarstig hun opdracht hadden afgewerkt, hadden anderen er voor
gezorgd dat het vlees op de barbecue lekker was aangebakken en het uitgebreide
buffet klaar stond zodat iedereen kon aanschuiven om de hongerige magen van de
nodige energierijke spijzen te voorzien.
Ondanks de sombere weersvoorspellingen
viel alles nog best mee . De meeste regenbuien hadden zich immers verzameld voor
het vertrek en na de aankomst. Tijdens en

Een dikke proficiat aan zowel de inrichters
en de deelnemers.
Remi.

Verzekeringen
Op 31 oktober 2008 lopen alle verzekeringen die afgesloten werden met betrekking tot het
carnavalseizoen 2007/2008 ten einde.
Deze verzekeringen worden bijgevolg vanaf 1 november 2008 niet automatisch verdergezet.
Elke vereniging dient derhalve zelf het initiatief te nemen om nieuwe verzekeringen af te
sluiten voor het komende seizoen.
Zulks kan via de klassieke aanvraagformulieren maar eveneens online via onze website

www.fenvlaanderen.be
Telefonische informatie kan bekomen worden op het nummer 012/74 29 56
Gazet van de Carnavalist - Nr 151
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Deelnemers Artiestenavond 2008
PRESENTATRICE
Berghmans Anick
Rode Kruisstraat, 61 a  3920 Lommel
Gsm: 0476/90 04 62

Dansgroep “Switch”
Berghmans Anick
Rode Kruisstraat, 61 a  3920 Lommel
GSM: 0476/90 94 62
E-Mail: anick.berghmans@telenet.be

PRESENTATOR
“Martijn van Tilburg”
Noordschans, 43  RE 4971 Klundert
Tel.: 0031 168 32 44 78
E-Mail: info@martijnvantilburg.nl

Showparodie “Ani Molly”
Pottebakkersweg, 64   3920 Lommel
GSM : 0472/44 84 15
E-Mail: animolly@telenet.be

Dansgroep “The Twirlstars”
Karin Thijs
Steegstraat, 33  3620 Lanaken
Gsm: 0476/90 70 69

Zangroep “De Porijkes”
Van Damme Serafijn
De Dries, 6   3620 Lanaken
Tel.: 089/72 23 91 GSM: 0476/29 88 35

Zanger “Iron”
Kuiltjesstraat, 90  2360  Oud-Turnhout
GSM: 0476/74 06 82
E-Mail: ronny.clauw@skynet.be

Zangeres “Lies Allein”
Maenen Lisette  
Bessemerstraat, 259   3620 Lanaken
Tel.: 089/71 52 06

Dansgroep “Ines Meir”  
Fr. Rooseveltlaan, 100  Vilvoorde 1800
GSM: 0495/82 59 37
E-Mail: joerid81@hotmail.com

Showparodie “Piwi”
M. Clerinx Ivan
Koningsstraat, 47   3970 Leopoldsburg
Tel.: 0497/30.52.70
E-Mail: piwi2@telenet.be

Zanger “Jimmy K”
Kesseler Jimmy
Hugo van de Goesstraat, 1/5  
3680 Maaseik
Gsm. 0498/33 80 89
E-Mail: Jimmy.kesseler@telenet.be
Zanggroep “De Apollonaiskes”
Mechels Boris
Kiezelweg, 286 bus 6  3620 Lanaken
GSM: 0497/82 34 13
E-Mail: apollonaise@telenet.be
Licht & Geluid
DJ Marcel
DJ soundtechniek
Uikhovenstraat, 22  3631 Uikhoven
Gsm: 0493/10 43 37
E-Mail: Goyen.marcel@hotmail.com

Dansmarietjes van Tongerlo
Vandebrande Ilse  Stippelberg, 184  2260
Westerlo
Tel.: 016/69 79 75 GSM: 0498/52 26 77
E-Mail: ilse.vandenbrande@telenet.be
Zanger “Boer Martijn”
Winterdijkweg, 59  3950 Bocholt
GSM: 0497/68 01 36
Bandparodie “Martijn van Tilburg”
Noordschans, 43  RE 4971 Klundert
Tel.: 0031 168 32 44 78
E-Mail: info@martijnvantilburg.nl
Zanger “Ricky Fleming”
Meilweg, 8  3550  Heusden-Zolder
Tel.: 011/43 26 60
E-Mail: ricky.fleming@skynet.be
Showgroep “Let’s do It”
Van Pol Mieke
Alexanderplein, 7  5768 BE Meyel (NL)
Gsm: 0031 630 157 498
E-Mail: meikevanpol@home.nl
Trompettenduo ”Trumpet Stars”
Ed Pluijmen & Wiel Janssen
Voerendaal (Nederland)
Tel.: 0031 455 75 27 92 & 0031 627 88
50 16
E-Mail: trumpetstars@planet.nl      
Website: www.trumpetstars.nl
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raad van bestuur

FEN-Vlaanderen 2008-2009
DAGELIJKS BESTUUR
Voorzitter : LANGENAEKEN Jef Broekstraat, 5 3840 BORGLOON Tel : 012/74.29.56 Fax : 012/67.11.63 E-mail : jef.langenaeken@fenvlaanderen.be
Ondervoorzitter : MAES Michel Zeelaan, 85 8660 DE PANNE Tel : 058/41.14.76 Fax : 058/42.16.17 GSM : 0486/86.29.26 E-mail : michel.maes@depanne.be
Secretaris : GODTS Alphred Commissaris Neyskenslaan, 62 3290 DIEST Tel : 013/33.36.21 GSM : 0476/67.95.51 Fax : 013/32.14.05 E-mail : alphred.godts@fenvlaanderen.be
Penningmeester : DE PIJPER Jules Van Dycklaan, 41 1930 ZAVENTEM Tel : 02/720.76.92 Fax : 02/721.57.86 E-Mail : jules.depijper@fenvlaanderen.be
Public-relations : VERPOORTEN Raymond Stationsstraat, 70/74 3970 LEOPOLDSBURG Tel & fax : 011/34.18.30 GSM : 0475/58.50.00

PROVINCIALE BESTUURSLEDEN
PROVINCIE ANTWERPEN
Provinciaal-voorzitter : PEETERS François Willem Rosierstraat, 33 2800 MECHELEN Tel : 015/41.60.19 Fax : 015/41.60.21 GSM : 0475/69.94.33 E-mail : pe.francois@skynet
Provinciaal-secretaris : VAN DE PUT Remi Haverstraat, 17 2260 WESTERLO GSM : 0479/96.20.05 E-mail : remivandeput@hotmail.com
Provinciaal-commissaris : VAN DEN PLAS Louis Turnhoutsebaan, 314 2110 WIJNGEM Tel : 03/353.17.44 GSM : 0494/26.30.01
Provinciaal-commissaris : VAN ASCH Kevin Vijf April Waranda, 13 B 2 2640 MORTSEL Tel : 03/449.67.55 GSM : 0495/74.07.83 E-mail : kevin.vanasch@skynet.be
PROVINCIE LIMBURG
Provinciaal-voorzitter : LECOQUE Jean-Jos Kromstraat, 1 3770 RIEMST-MILLEN Tel & Fax : 012/23.13.41 GSM : 0475/69.39.53 E-mail : jean-jos.lecoque@telenet.be
Provinciaal-secretaris : PONET Raymond De Gerlachestraat, 9 bus 1 3500 HASSELT Tel. : 011/37.61.87 GSM : 0495/86.60.28 E-mail : raymond.ponet@versateladsl.be
Provinciaal-commissaris : DEBROUX Serge Roger Martensstraat, 24 3770 RIEMST-MEMBRUGGEN Tel : 012/23.18.15 GSM : 0496/28.03.33 E-mail : serge.debroux@telenet.be
Provinciaal-commissaris : WILLEKENS Henri Kerkstraat, 75A 3920 LOMMEL Tel : 011/80.04.10 GSM : 0476/89.81.09 E-mail : harry.willekens@hotmail.com
Provinciaal-commissaris : MAESSEN Hubert Rondstraat, 26 A 3641 KINROOI Tel & fax : 089/70.14.93
Provinciaal-commissaris : PEETERS Erwin Gladiolenlaan, 2 3583 PAAL

Tel en Fax : 011/42.73.35 GSM :0495/50.93.12 - 0497/86.97.98 E-mail : erwin.peeters@msn.com

Provinciaal-commissaris : HUMBLET Jo Dorpsplein, 4 3640 KINROOI Tel : 089/73.36.83 GSM : 0479/43.75.69
Provinciaal-commissaris :MOONEN Servé Brugstraat, 3 bus 2 3620 LANAKEN GSM : 0477/21.29.03 E-mail : servaas.moonen@telenet.be
Provinciaal-commissaris : VAN ROOSENDAEL Ludo IJzerbron, 39 3700 TONGEREN Tel & Fax : 012/21.00.31 GSM : 0486/66.84.85 E-mail : ludo.vanroosendael@hotmail.com
Provinciaal-commissaris : BLEYWEERT Kurt Valstraat, 28 3570 ALKEN Tel : 011/74.89.32 GSM : 0498/11.78.32 E-mail : kurt.bleyweert.mobile@telenet.be
Provinciaal-commissaris : RENETTE Marc Maarschalk Fochstraat, 11 3970 LEOPOLDSBURG Tel & Fax: 011/39.13.89 GSM : 0475/31.60.95 E-mail : renette.marc@skynet.be
Provinciaal-commissaris :SLANGEN Christof Misweg, 69 3770 RIEMST GSM : 0497/97.86.41 E-mail : slangenchristof@hotmail.com
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
Provinciaal-voorzitter : CASSIMAN Marcel Lange Molenstraat, 1 9280 LEBBEKE GSM : 0475/93.46.57 E-mail : marcelcassiman@hotmail.com
Provinciaal-secretaris : HEYERICK Rudy Tuinwijk Jan Verhaegen, 56 9820 MERELBEKE Tel : 09/230.68.48 E-mail : francky.heyerick@telenet.be
Provinciaal-commissaris : THIJS François Fr. Van Cauwelaertlaan, 7 9100 SINT-NIKLAAS GSM : 0498/24.07.39 E-mail : denthijs@telenet.be
Provinciaal-commissaris : VERHAEGEN Willy Damstraat, 38 9340 LEDE Tel : 053/80.05.74 GSM : 0495/22.60.34 E-mail : willy.verhaegen2@telenet.be
Provinciaal-commissaris : DE STORCKE Germain Leedsesteenweg, 160 9420 ERPE-MERE Tel : 053/80.21.90 Fax : 053/78.77.66 E-mail : storck@euphonynet.be
Provinciaal-commissaris : DE PAEPE Christiaan Zwaanhoeklos, 1 9090 MELLE GSM : 0478/37.45.73
Provinciaal-commisaris : MICHAUX Ignace Scheldekouter, 265 9600 RONSE Tel : 055/21.64.58 GSM : 0472/93.07.73 E-mail : ignacemichaux@hotmail.com
Provinciaal-commisaris : DE RUDDER Danny Gavermolenstraat, 86 9111 BELSELE Tel : 03/722.06.22 GSM : 0476/50.80.62 E-mail : danny.de.rudder@dekleinezwaantjes.net
PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
Provinciaal-voorzitter : ACKERMANS Jean Lindenstraat, 160 1800 VILVOORDE Tel : 02/305.46.44
Provinciaal-secretaris : NOTREDAME Mark Provinciesteenweg, 31 3190 BOORTMEERBEEK GSM : 0486/39.47.16 E-mail : mark.notredame@telenet.be
Provinciaal-commissaris : NIJSSENS Jacques Henri Verstappenplein, 9 3290 DIEST Tel : 013/33.63.09 GSM : 0485/80.53.13
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
Provinciaal-voorzitter : KEERSEBILCK Freddy Steenveldstraat, 13 8820 TORHOUT Tel & Fax : 050/21.49.18 GSM : 0486/67.98.99 E-mail : freddy.keersebilck@hotmail.com
Provinciaal-secretaris : BRAEYE Georges Sluizenkaai, 15 8930 MENEN Tel & fax: 056/53.32.00 GSM : 0476/60.37.64 E-mail : georges.braeye@village.uunet.be
Provinciaal-commissaris : SIX Bart Veurnestraat, 352 8660 DE PANNE Tel : 058/41.11.06
DOVEN- EN GEHOORGESTOORDEN
Afgevaardigde : VANWIJNSBERGE Noël Violettenstraat, 22 8930 MENEN-LAUWE Fax : 056/42.48.18
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informatief

Jubileumspeldjes
FEN-Vlaanderen

Het behoort tot de goede gewoonten van onze federatie om de
leden die een veelvoud van elf jaar onderbroken lid geweest zijn
van FEN-Vlaanderen elf gratis jubileumspeldjes uit te reiken tijdens
een door de vereniging uitgekozen plechtigheid.
Vele verenigingen telden evenwel vaak meer dan elf werkende
leden, bijvoorbeeld vijftien. In dat geval bood onze federatie de
vereniging de mogelijkheid om in het gegeven voorbeeld vier
bijkomende speldjes aan te kopen.
Aangezien deze situatie zich de laatste jaren meermaals voordeed
heeft de Raad van bestuur ter gelegenheid van haar zitting op 10
september 2008 besloten om het maximum aantal gratis speldjes
op te trekken van elf naar tweeëntwintig.
Wij zijn ervan overtuigd op die wijze beter tegemoet te komen aan
de noden van desbetreffende verenigingen.
Laten we er voor alle duidelijkheid nogmaals op wijzen dat de
verenigingen die in aanmerking komen voor een jubileumspeldje
ons ook in de toekomst voorafgaandelijk een naamlijst dienen
door te sturen aan hun provinciale afdeling met vermelding van de
personen die de laureaat zullen worden van dit ereteken.
De redactie         

2009

09

FEN-Vlaanderen
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Alle advertenties dienen ons uiterlijk drie weken voor
de vermelde verschijningsdatums te bereiken

Ons ledenblad verschijnt
viermaal per carnavalseizoen
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even uw aandacht

CARNAVALSFEESTEN GEZOCHT!
Bijna elke dag van het kalenderjaar wordt wel ergens te lande gefeest en dat om de meest
uiteenlopende redenen. Vaak gaat het om festiviteiten van religieuze aard, maar evengoed
kunnen ze verbonden zijn aan een natuurverschijnsel, een stadsverhaal, een bekend persoon, enzovoort.
Dat er overal en altijd wat te beleven valt, wil Volkskunde Vlaanderen vzw duidelijk maken
met de website www.feestelijkvlaanderen.be. Met de nieuwe site willen we de bestaande
feesten en vieringen in kaart brengen.
In samenwerking met F.E.N. Vlaanderen vzw wil Volkskunde Vlaanderen vzw een overzicht
maken van alle carnavalsstoeten en ze zo ontsluiten voor het brede publiek. Ook de organisatiecomités en verenigingen die achter elk
carnavalsevenement schuil gaan, blijven vaak buiten beeld en zijn daardoor moeilijk op te sporen. Daarom streven we er naar om ook
hen met deze website meer zichtbaarheid te geven.
Ben je betrokken bij de organisatie van het carnavalsfeest in je gemeente of stad? Ben je op de hoogte van carnaval in je buurt? Laat
het ons dan weten. Vul dit formulier in en stuur het op naar onderstaand adres of surf naar www.feestelijkvlaanderen.be en dan zetten
wij jouw carnavalsfeest in de kijker!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam carnavalsfeest :

..................................................................................................................................................................................................................

Datum carnavalsfeest :
Plaats :

................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

Straatnaam vertrekpunt/hoofdgebeuren van het carnavalsfeest :
Beschrijving carnavalsfeest :

....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................

Naam van de vereniging die het carnavalsfeest organiseert :
Omschrijf de werking van de vereniging :

............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Sinds wanneer bestaat de vereniging?

....................................................................................................................................................................................

Geeft de vereniging een publicatie uit?

...................................................................................................................................................................................

Heeft de vereniging een website?
Andere activiteiten :

.............................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Contactgegevens van de vereniging :
Naam :

......................................................................................................................................................................................

................................................................... Voornaam

Functie in de vereniging :
Straatnaam :
Provincie :

:

.........................................................

........................................................................................................................................................................................................

....................................................................

Huisnummer :

.................

Postcode :

.................

Gemeente :

.................

.........................................................................................................................................................................................................................................

Telefoonnummer :

..............................

e-mailadres :

..........................................................................................

Dit formulier kan je ook downloaden via www.feestelijkvlaanderen.be onder oproep.  
Volkskunde Vlaanderen vzw
Sint-Amandstraat 72, 9000 Gent
T / F 09 223 97 00
www.volkskunde-vlaanderen.be
info@volkskunde-vlaanderen.be
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Necrologie
Ingetogen willen wij even terugdenken aan diegenen die ons jammer genoeg kort geleden zijn ontvallen.
De Heer
Dirk Vanspauwen
vriend van mevrouw Monique Surinx
Lid van K.V. De Teutonische Ridders

Mevrouw
Paula Wilms
echtgenote van Paul Aerts

Geboren te Hasselt op 14 mei 1960
plots overleden op 30 mei 2008

Lid van de Gilde Der Verbrande Puttenaars
Lid van de Eerstehorde Der Belgische Hunnen
Hofdame van de Europaprins 2000
Geboren te Walem op 16 december 1946
Overleden in het UZ Brussel te Jette
op 1 juli 2008

De Heer
Adolf Dasseville
Ondervoorzitter van de Vrije Garnalen op rust
Geboren te Oostende op 6 december 1926
en er overleden op 2 augustus 2008

De Heer
Henri Devriendt
Lid van verschillende carnavalverenigingen
Vereerd met verscheidene eretekens van carnaval
Geboren te Gent op 28 mei 1919
Overleden te Laarne op 3 september 2008

Mevrouw
Monique Deploige
echtgenoot van de heer Marc Martens
Medewerkster van de
C.V. Ridders van de Katteköp - Narrendom Haren
Geboren te Widooie op 21 juli 1952
Overleden te Hasselt op 29 augustus 2008

De Heer
Edouard Demuylder
De Heer
Ronny Hanssens
echtgenoot van mevrouw Cindy Henrix
Lid van L.K.V. Oetsjewaaa
Lid van Prinsenhof - Lede

Stichter en voorzitter van C.V. De Boerkes
Geboren te Sint-Pieters-Leeuw op 26 maart 1937
Overleden te Halle op 20 september 2008 in het
R.Z. Sint-Maria

Geboren te Aalst op 26 april 1966
Overleden te Lede op 9 september 2008

De Federatie betuigt haar innig medeleven aan de getroffen families, vrienden en kennissen.
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advertenties “te huur” en “te koop”
Te koop - Te huur
prachtige prinsenwagens, met polysterfiguren en onderstel
Te koop - Te huur
Prachtige prinsenwagens

Contactadres : C.V. De Maasduvelkes
Ulrichts Leon - Grotestraat 410 - 3630 Maasmechelen-Kotem
0631/011007
Tel. 089/77 10 49 - 089/77 37 05

Te Koop - Te Huur
Tal van wagens bestaande uit polyester onderdelen met onderstel

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

Contactadres : C.V. De Naomiekes
Bertrand Chretien - Tongershuisstraat 41 - 3700 Tongeren
Tel. 012/23 27 28 - GSM 0485/91 16 96
0894/150208
Te huur
Prachtige prinsenwagen met polyesterfiguren en onderstel
Vraagprijs : € 300,00 per dag

Te huur
Diverse wagens

Contactadres : CV De Muiletrekkers
Van Kerckvoorde Frank - Staakstraat, 20 - Assenede
GSM 0473/22 26 81 - GSM 0476/39 97 74
1332/240307
www.dekazoebereers.be
Te koop
Verschillende figuren.
- polyester poppen: 3,00 m hoog (2 stuks)
- polyester fruit: appels, appelsienen, enz. (7 stuks)
- isimo koetsier: 2,50 m hoog
Carnavalkledij.
- 31 kostuums: thema “Disco” (zie foto)
- 19 kostuums: thema “Hippie’s”
Contactadres:
C.V. De Weerelt
Billen Mario
Kukkelbergstraat, 50
Communicatie kan in het Nederlands
Contactadres : K.V. 2000
Niks Leo - Rue de Vivier, 4 - 4851 Gemmenich
Tel 087/78 69 35

3830 Wellen
GSM:0497/31 00 87
www.cvdeweerelt.be
E-mail: mario.billen@telenet.be

1095/131106
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advertenties “te huur” en “te koop”
Diverse wagens

Te koop en te huur

Te koop
Kostuums met als thema “Kasteelheren/jonkvrouwen”.
25 mannenkostuums, 20 vrouwenkostuums en 3 kinderkostuums.
Vraagprijs: 25 € per kostuum (nieuwwaarde: 49 € - slechts
tweemaal gebruikt).
Wagen met als thema “Kasteel/burcht”
L: 9,0m - B: 2,2 m - H: 3,5 m
Vraagprijs: 2.500 €
Wagen met kostuums. Alles samen 3.500 €

Contactadres : De Polyoeters - Beringen
Van Ende Gert - Muizenheide, 40 - 3580 Beringen
1099/031008
GSM 0473/11 53 87 - vanendebuekers@hotmail.com

Te koop
Twee prachtige carnavalwagens (zie foto’s) met aangepaste kledij

Contactadres : Die Pelter Flügeltellers - Overpelt
Friet Ludwig - Jeugdlaan, 19/2 - 3900 Overpelt
GSM: 0498/92 97 21 - ludwig.friet@telenet.be

1188/280208

Te koop

Contactadres : De Zwiebertjes - Overpelt
Willekens Herman - email: patrick.cuijvers@belgacom.net
Telefoon: 011/64 72 85 GSM: 0477/22 17 31 0579/170808

Prachtige carnavalswagen
in uitstekende staat.
Prijs overeen te komen.

Te koop
23 prachtige kostuums (12 dames, 7 heren en 4 kinderen).
Thema “IJskoningin”. In zeer goede staat.

Contactadres : De Klein Stieënkes - Sint-Truiden
Brans Sabine - Diesterstraat, 72 - 3800 Sint-Truiden
GSM: 0475/44 14 10 - 011/68 71 89
1288/080208
brans.sabine@skynet.be

Contactadres : De Loeties - Ronse
Kindt Donald - A. Delhayeplein, 6 - 9600 Ronse
TEL: 055/21 21 01 - stafke-ronse@telenet.be

1239/150908
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advertenties “te huur” en “te koop”
Te koop

Te koop

Prachtige houten carnavalwagen.

Zelfrijdende wagen (zie foto 3)

Thema “Stoomlocomotief”.

Eveneens te koop. Losse poppen “De Geest van Aladin”, Aladin zelf
en twee slangen (zie foto 1 en 2).

Deze wagen wordt geduwd en werd gebouwd
in 2007.

Prijs overeen te komen.
Foto’s van deze poppen kunnen via e-mail aangevraagd worden.

De kledij is een eigen ontwerp en van zeer
goede kwaliteit. Afegwerkt met veren en
glanspajetten. Bestemd voor 12 dames en 5
mannen.

Foto 1

Meer foto’s zijn te bezichtigen op
www.kannunikskes.be

Contactadres : De Kanninkskes - Borgloon
Bart Vankriekelsvenne - Boomstraat, 88 - 3840 Borgloon
GSM: 0477/ 41 51 93 - bart.nadine@telenet.be 1100/110208

Te koop
Mooie Tirolerwagen.
Volledig opnieuw opgespoten.
Veel ruimte boven, en achter op de wagen is er plaats voor ongeveer 25 personen.
Afmetingen: B: 4,00 m - L:17,00 m - H:4,50 m met de pop omhoog.
Vraagprijs: 1.500 euro, maar er mag altijd geboden worden.

Foto 2

Foto 3
Contactadres : Feest- en Sportcomité Kwenenbos - Merelbeke
De Raeve Gerrit - Wielewaalstraat, 3 - 9820 Merelbeke
GSM: 0484/50 65 22 - gerritderaeve@skynet.be 0564/04042008

Te koop
Twee praalwagens uit polyester bestaande uit twee volledig demonteerbare delen.
Thema ”Het grote Toverboek” en “Feest”.
De bijbehorende kostuums zijn eveneens beschikbaar.

Contactadres : De Bergtappers - Gellik
Jeurissen Danny - Bessemerstraat, 186 bus 2 - 3620 Lanaken
GSM: 0477/51 51 73 - jeurissendanny@hotmail.com
836/020408

Contactadres : De Platzakken - Menen
De Back Ronny - Esplandestraat, 26 - 8930 - Menen
GSM: 0456/47 48 86 - Tel.: 056/51 50 77
andrew.deback@pandora.be
0927/190208
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advertenties “te huur” en “te koop”

Prachtige houten trein, perfect afgewerkt, volledig in orde.
Lengte: 9,0m - Breedte: 3,0m - Hoogte: 4,2m.
Vraagprijs: 1.900 euro (overeen te komen)

Te koop
Praalwagen in polyester.
Thema: Aladin
Staat: nieuw gebouwd voor carnaval 2008
Perfect vervoerbaar op wagenremorque zonder te demonteren.
Prijs overeen te komen

Contactadres : De Leutige Fuivers - Temse
Laureys Nicole - Kloosterlaan, 2 - 9140 Temse
Tel.: 03/771 31 85
the_black_iceman@hotmail.com

Contactadres : HKV Toeternitoe - Halle
Musch Stefaan
GSM: 0496/96 87 96 - stefaan.musch@pthree.be

Te koop

1042/250208

Te koop
Tweedelige praalwagen in polyester.
Thema ”Kerjeuzeneuze posterdpotten leven niet lang”.

1378/170808

Te koop
Praalwagen in de vorm van een boot. Met of zonder kleding
In zeer goede staat

Contactadres : De Postichkes - Halle
Heyndrickx Ivo - Kapelweg, 3 - 1500 Halle
GSM: 0475/94. 58 32 - email: atlantic@cogebi.com
0366/230608
Te koop
Kerstkleding (10 mannenpakken en 10 vrouwenpakken).
Prijs overeen te komen.

Contactadres : De Pratchers - Eisden
Bloemen Helena - Louis Mercierlaan, 145 - 3630 Maasmechelen
GSM: 0475/22 59 29 - bloemenhelena@hotmail.com
0946/250308

Contactadres : Halfweg - Kaggevinne
Verheyden Noël - Diestersteenweg, 168 - 3270 Kaggevinne
GSM: 0473/49 93 26 - verheyden.n@hotmail.com 1147/160408

13
Gazet van de Carnavalist - Nr 151

27

Advertenties
“Te huur”
enhuur”
“ Te koop”
advertenties
“te
en “te koop”
Te koop
Wagen met aanhangwagen. - Prijs overeen te komen.
Eveneens te bezichtigen op site:
http://users.poink.be/Zwarte Panters

Te koop
Levensgroot Ros Beiaard
Paard 4,60 m hoog in perfecte
staat. Onder het paard is er plaats
voor een vorkheflift waarmee het
eenvoudig kan verplaatst en opgelift kan worden.
Prijs overeen te komen.
Contactadres :
De Sjikke Stikken - Baasrode
Goossens Gilbert
Mandekensstraat, 124
9200 Baasrode
GSM: 0473/35 23 77
Tel.: 052/52 46 16
www.users.telenet.be/sjikkestikken

1138/210207

Te koop
Prachtige attributen van praalwagen met als thema “Pretpark”.
- Reuzenrad (opbouw zonder wagentje).
H: 3,90m - Diameter rad: 3,00m - 6 gondels aangedreven met
een motor op 220V.
Knappe verlichting voor aansluiting op lichtorgel.
- Treintje: L: - B: 1,30m - H: 1,70m
Prijs overeen te komen
Voor meer info, zie site: www.schiefrechtendeur.be

Contactadres : De Zwarte Panters - Hamme
Verbraeken Luc - Stationsstraat, 13 - 9220 Hamme
GSM: 0496/06 80 76 - Tel.: 052/47 36 52
zwp@scarlet.be
0185/090308
Te koop
Carnavalwagen met als thema “Dames van de toiletten”.
De wagen bestaat uit twee remorken maar zonder trekker.
L: 12,0 m - B: 2,6 m - H: 4,0 m.
Vraagprijs: 2.000 € voor de volledige wagen, maar de stukken zijn
ook afzonderlijk te koop (prijs overeen te kopen).

Contactadres : Schiefrechtendeur - Kastel
Van Hamme Kristof - Visgracht, 1 - 9255 Buggenhout
GSM: 0495/41 72 02
kristof.vanhamme@skynet.be
0993/050308
Contactadres : Steek Zu Nou Nie
Van de Vorode Bjorn - Veldstraat, 20 - 9160 Lokeren
GSM: 0496/34 93 45 - Tel.: 09/348 72 45
1329/110308
bjorn.vdv@hotmail.com

Te koop
Prachtige carnavalswagen in polyester.
Thema “Zee en Water”.
L: 20,00m - B: 3,00m - H: 4,10m
De trekker (Landrover) blijft eronder staan.
De wagen is volledig demonteerbaar waardoor hij ook in
afzonderlijke stukken te koop is.

Contactadres : De Sjokos - Kapelle-op-den-Bos
De Boeck Herman - Vroonbaan, 79 - 1880 Kapelle-op-den-Bos
GSM: 0476/41 42 26 - Tel.: 015/71 37 82
0187/210308
vzwdesjokos@telenet.be

Te koop
Carnavalwagen in polyester, eveneens te gebruiken als prinsenwagen. Is voorzien van een nieuw laagje verf.
L: 13,0 m - B: 3,2 m - H: 4,0 m. Ruimte voor verschillende personen.
Vraagprijs: 1.700 € (bespreekbaar indien de wagen snel verkocht
wordt).
Zie eveneens website: www.palmboerkes.net

Contactadres : De Palmboerkes - Kieldrecht
Weyenberg Geert - Nieuw Arenbergstraat, 5 - Kieldrecht
GSM: 0473/52 14 36
1065/130308
geert.weyenberg@skynet.be
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Advertenties “Te huur” en “ Teadvertenties
koop”
“te huur” en “te koop”
Te koop
Carnavalwagen met als thema “Sport je gezond” bestaande uit
vier delen. Hij is gemaakt uit piepschuim en papier-maché en
staat op vier stevige onderstellen. - vierwilebasis.
- Tractoropbouw: 2 grote poppen (vissers), barbecue, frigobox,...
- Remork 1: grote biljart met 2 poppen.
- Remork 2: cafetoog met 2 poppen.
- Remork 3: duivenkot met pop.
De bijbehorende kostuums zijn eveneens te koop.
Alles kan in zijn gehaal of in losse delen aangekocht worden.
Meer info: www.freewebs.com/depeerkes:

Te koop
Volgende wagens.
Foto 1: Moby - Foto2: Trap - Foto 3: Pater - Foto 4: Snot
Er zijn eveneens een groot aantal losse objecten in polyester te
koop, samen met nog andere wagens.

Contactadres : De Biersussen - Balen
Van Eynde Jurgen - Musstraat, 6 - Balen
GSM: 0494/13 1199
jurgen@debiersussen.be

0771/101107

Te koop
1. Mini-Prinsenwagen. Klaar om te vertrekken. Zie foto 1.
Contactadres : De Peerkes - Lokeren
Haentjens Kristof - Vieremmerstraat, 1 - 9160 Lokeren
GSM: 0497/59 59 95
hano@skynet.be
0181/030308

2. Zeer stevige prinsenwagen. Er kunnen gemakkellijk 20 personen opstaan. Degelijk onderstel met een MAN vrachtwagen
onder gebouwd. Wel schilderwerk aan. Zie foto 2. .

Te koop
Opbouw carnavalwagen of wagen.
Thema ”Feest in de Hof”.
Vier insecten die muziek spelen en vijftien bloemen.
De kledij is eveneens te koop.
Prijs overeen te komen.
Telefoon Nico De Tender - 0477/70 84 60

Contactadres : De Sjokos - Kapelle-op-den Bos
De Boeck Herman - Vroonbaan, 79 - 1880 Kapelle-op-den-Bos
Tel.: 015/71 37 82 - GSM: 0476/41 42 26
hermandeboeck@telenet.be
0187/060808

Te koop
Kostuums. Boeren en boerinnen met klompen.
Foto 1: Moby - Foto2: Trap - Foto 3: Pater - Foto 4: Snot
Contactadres : Party Animals - Belsele
De Taey Koen - Groenstraat, 64 - 9111 Belsele
Tel.: 03/772 36 79 - GSM: 0477/70 84 60
koen_detaey@hotmail.com

1210/150508

Contactadres : De Lustige Vrienden - Tongeren
Eward Ruyter - Jekerstraat, 68 - 3700 Tongeren
GSM: 0486/40 77 74
eward.ruyter@telenet.be
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advertenties “te huur” en “te koop”
Te Koop
Hunnenkleed. (compleet met hoofddeksel)
Prijs overeen te komen.

Te Koop
Platte wagen zonder opbouw. Voorzien van een dissel en opstapje.
Afmetingen: L: 8 m - B: 2 m
Versterkt onderstel in goede staat.
Prijs overeen te komen.
Website: users.telenet.be/sjikkestikken

Contactadres : De Jokers - Turnhout
Storms Staf
Tel.: 014/71 41 29 - GSM: 0496/50 18 03
stafke50@live.be

Contactadres : De Sjikke Stikken - Baasrode
De Visscher Sven - Schippersdijk, 2 - 9200 Baasrode
Tel.: 052/52 46 16 - GSM: 0473/36 23 77
sjikkestikken@hotmail.com
1138/010408

0025/190808

Te Koop
Carnavalwagen te koop met de volgende afmetingen
L: 9,00m - B: 2,50m - H: 2,00m
Voor informatie gelieve te telefoneren tussen 17u00 en 20u00.
Prijs overeen te komen.

Te koop
Prachtige wagen van 11,0m met als thema “Eddy Wally”.
Deze wagen behaalde in 2008 de 1ste prijs te Lokeren.
De kledij past uitstekend bij de wagen door de vele kleurencombinaties, blinkers, pluimen, enz..
Wagen en kledij kunnen samen aangekocht worden maar ook
afzonderlijk.

Contactadres : De Gilles van Lokeren - Lokeren
Van Kerkhove Leo - Heirbrugstraat, 6a - 9160 Lokeren
Tel.: 09/349 63 92
1338/290808
wesken_8@hotmail.com
Contactadres : De Binke - Sint-Truiden
Neven Steven
GSM: 0475/53 40 07
steven.neven@pandora.be

1251/010908

ADVERTENTIE VERGETEN BINNEN TE STUREN!
WAT NU?
Ja het gebeurt wel eens dat verenigingen, tussen alle drukte
door, vergeten ons hun advertentie tijdig binnen te sturen. Zij
bereiken ons niet zelden enkele dagen na het verschijnen van de
Gazet van de Carnavalist. Wij vinden dat uiteraard ook jammer!
Is zulks een ramp? Welnee, want zoals je weet beschikt onze
federatie over een druk bezochte website met een speciale
rubriek “Zoekertjes” waar op om het even welk moment van het
jaar advertenties kunnen geplaatst worden.
Bezorg ons bijgevolg alle gegevens omtrent hetgeen u wenst te
verkopen of te verhuren, samen met één of meerdere foto’s, en
wij zorgen er voor dat alles netjes op de site geplaatst wordt.

HOE KOMT HET DAT DE FOTO’S IN DE ADVERTENTIE
VAN ONZE VERENIGING NIET ZO MOOI OF KLEINER
ZIJN DAN DEZE IN DE ANDERE ADVERTENTIES?
Wel het antwoord op deze vraag die ons vrij frequent gesteld wordt is
eigenlijk vrij simpel.
Het is niet zo eenvoudig om in twee woorden uit te leggen wat er in dergelijke gevallen fout loopt doch alles heeft te maken met zowel de qualiteit als
de “grootte” van de foto die ons wordt binnengestuurd.
Het merendeel van dat foto’s die ons momenteel worden binnengestuurd
zijn gemaakt met een digitaal fototoestel.
Op zich is zulks voor ons al een grote vooruitgang en bovendien mogen we
er vanuit gaan dat met deze compacte toestellen degelijke foto’s kunnen gemaakt worden. Velen vergeten echter dat op nagenoeg al deze toestellen de
mogelijkheid voorzien is om foto’s onder “groot”, “middelmatig” en “klein“
formaat te fotograferen.
Dus als je in de toekomst nog eens een foto van je carnavalwagen maakt
stel dan je camera in op het grootste formaat en stuur vervolgens het bestandje, door het “In te voegen” in je mailbericht en het dus niet “Te plakken” in je mail of bijvoorbeeld een Worddocument.
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