editoriaal
Het feit dat de voorbije muziekfestivals een
zeer groot succes kenden, ondanks dat
de vele bezoekers er meestal een serieus
gat in hun portemonnee aan overhouden,
wijst er naar mijn gevoel op dat mensen
het gekanker over de economische crisis
stilaan beu geworden zijn, en dus kiezen
voor de  nodige verstrooiing en vermaak.
Indien deze tendens zich voortzet tijdens
het komende carnavalseizoen dan zitten
we goed, want carnaval is net zoals de
muziekfestivals de ideale plaats om de
dagelijkse sleur even te vergeten.
Wij als actieve carnavalisten zijn diegenen
die daarvoor de aanzet dienen te geven. Het
is onze opdracht en verantwoordelijkheid
om tijdens de donkere wintermaanden
het volk te vermaken op een carnavaleske
wijze.
Geachte lezer,
Beste carnavalsvriend,
Pukkelpop, Suikerrock, Werchter, Maanrock,
Marktrock, Rimpelrock, … we hebben ze
ondertussen allemaal gehad. Blijkbaar
allemaal even succesvol bij zoverre dat
sommigen zelfs aan hun maximumcapaciteit
qua bezoekers zitten. Maak zoiets mee  in
tijden van crisis. Je zou voor minder een
gat in de lucht springen.
Of is dit voor ons land misschien de juiste
indicator die aantoont dat we stilaan uit
het dal van de economische crisis aan het
wegkruipen zijn.
In Groot-Brittannië hebben ze hiervoor
een veel eenvoudiger meetinstrument,
met name de verkoop van het aantal
blikkendozen witte bonen in tomatensaus.
Echt waar! Het lijkt op het eerste zicht crazy
maar onze tegendraadse Britten stellen
gewoon vast dat telkens wanneer er een
economische recessie aankomt de verkoop
van het aantal dozen stijgt terwijl bij een
heropleving de verkoop meteen begint te
dalen.      
Over gans de wereld zijn supergetalenteerde
economisten bezig met het maken van
ingewikkelde studies en analyses terwijl
onze “Tommy’s” simpelweg zonder veel
hoofdbrekens een statistiekje bijhouden
omtrent de verkoop van het aantal dozen
witte bonen in tomatensaus.    
Velen zullen zich bij het lezen van deze
intro reeds de vraag gesteld hebben wat
deze bonen in tomatensaus eigenlijk met
carnaval te maken hebben.

Als ik door onze nieuwe activiteitenkalender
blader dan voel ik me meer dan op mijn
gemak want onze nieuwe editie puilt weer
uit van het groot aantal evenementen.
Onze leden hebben er zonder enige twijfel
nog altijd zin in en sommigen hebben zelfs
een tandje bij gestoken.    
Onze vooruitzichten zijn bijgevolg zeer
positief en optimistisch. Ook wat ons
ledenbestand betreft is alles in kannen en
kruiken en zitten we op hetzelfde peil als
vorig jaar omstreeks deze tijd van het jaar.
Ter gelegenheid van onze jongste algemene
vergadering in de maand mei, hebben
we onze Raad van bestuur behoorlijk
kunnen versterken. Enerzijds zitten we
met een jaarlijkse groei van het aantal
leden van onze federatie terwijl anderzijds
alsmaar   meer verwacht wordt van onze  
bestuursleden.
Mensen die zich engageren om deel uit te
maken van ons team weten op voorhand
dat  van elkeen een grote inzet ten dienste
van de leden verwacht wordt.  

Daarboven beslisten enkele bestuursleden
van de oudere garde om hun mandaat
niet meer te verlengen, zodat versterking
sowieso nodig was.   
Maar goed, FEN-Vlaanderen staat er
goed voor en onze medewerkers staan
met jeukende handen klaar om er binnen
enkele dagen met veel enthousiasme in te
vliegen.
Een evenement hebben we inmiddels reeds
afgewerkt, namelijk de FEN-Artiestenavond
in Smeermaas (Lanaken). Een welgevuld
programma waar tal van artiesten het
beste van zichzelf gaven in de hoop een
resem contracten te kunnen verzilveren
voor het komende   carnavalseizoen. Een
dankwoordje aan de verantwoordelijken
voor deze avond is hier zeker op zijn
plaats.
Tijdens de zomermaanden werden er in de
provincie Oost-Vlaanderen tevens enkele
initiatiedagen georganiseerd in verband
met de verschillende technieken die
gehanteerd kunnen worden bij de bouw
van carnavalswagens.  De inrichters hadden
gehoopt op ietwat meer belangstelling,
doch het initiatief mag zeker als geslaagd
bestempeld worden, mede door de
samenwerking met de carnavalsvereniging
Die Hamse Wuitens die hun infrastructuur  
gratis ter beschikking stelden en ‘s middags
zelfs zorgden voor een eenvoudige maar
lekkere maaltijd.
Ja beste vrienden, mijn eerste voorwoord
van dit seizoen staat weer op papier. Bij de
volgende afspraak staat Nieuwjaar voor de
deur onmiddellijk gevolgd door het Feest
der Goedgemutsten 2010. Jongens, wat
vliegt de tijd toch snel!   
Nog de allerbeste groeten en veel succes
tijdens het komende carnavalseizoen.  
Jef Langenaeken
Voorzitter FEN-Vlaanderen
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Wel, ik moet eerlijkheidshalve toegeven dat
het er niets of alleszins bitter weinig mee te
maken heeft.
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INTERNATIONALE TOP-ACT OP UW FEEST
Dirk Van Vooren parodieert diverse nationale
en internationale artiesten in deze hilarische,
visuele act.
Geschilderde kartonnen figuren transformeren
voor het oog van het publiek vliegensvlug
van de ene artiest in de andere.

CARTOONACT

Jong en oud zal ongetwijfeld genieten,
lachen en meezingen met bekende liedjes
van de vele populaire vedetten die door Dirk
Van Vooren tevoorschijn worden getoverd.
De Carto(o)n-act is daarom een unieke
meerwaarde voor elk feest, zeker voor
carnavalszittingen
Boekingen exclusief bij
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EHS Bvba Erkend bureau voor private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest Licentie nr. VG 1206/BA
A. van Roeyenstraat 43 2070 Zwijndrecht
Gsm:
GazetTel:
van03.250.12.80
de Carnavalist - Nr
155 0475/482.352 info@ehsproducties.be
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bestuur

Nieuwe bestuursleden bij FEN-Vlaanderen
Sedert de jongste algemene vergadering van 19 mei 2009 heeft er zich binnen onze Raad van bestuur een behoorlijke stoelendans voorgedaan. We hebben afscheid genomen van een aantal trouwe medewerkers, sommigen zelfs met een lange staat
van dienst, maar gelukkig werden er eveneens zes nieuwe kandidaten verkozen, waarvan vijf in de raad van bestuur en één
in het dagelijks bestuur.
We stellen u graag de nieuwe collega’s even voor.   

Tony Nijsten
Provinciaal commissaris Limburg

Albert Pauwels
Provinciaal commissaris Limburg

Stan Wouters
Provinciaal secretaris Antwerpen

Luc Van Dijck
Provinciaal commissaris Limburg

Rudi Groosman
Provinciaal commissaris Vl. Brab.

Dagelijks bestuur onderging eveneens
een grondige wijziging.
Het dagelijks bestuur werd inderdaad voor de helft vernieuwd.
In februari 2009 overleed onze dierbare ondervoorzitter
Michel Maes terwijl onze oudgedienden Ray Verpoorten en Fred
Godts besloten om zich niet meer herkiesbaar te stellen voor
een nieuw mandaat van vier jaar. Beiden hadden een zeer lange staat van dienst bij FEN-Vlaanderen en vonden dat er plaats
diende geruimd te worden voor nieuwe krachten.
Louis Raymaekers (uiterst links op de foto), woonachtig in
De Panne is een nieuweling in het bestuur van FEN-Vlaanderen
en zal voortaan de functie van secretaris vervullen.
Jean-Jos Lecoque (derde van links op de foto), reeds jarenlang
als provinciaal voorzitter de stuwende kracht in Limburg werd
aangesteld tot ondervoorzitter en zal in deze functie eveneens
de taak van materiaalmeester op zich nemen.  
Gazet van de Carnavalist - Nr 155
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verslag

FEN-Antwerpen organiseerde haar jaarlijkse
familiedag in Tongerlo
De familiedag van FEN-Antwerpen wordt traditiegetrouw gehouden op de eerste zondag van de maand augustus. Tijdens
de provinciale vergaderingen werd evenwel besloten om dit gezellig jaarlijks treffen nog eens een keertje te laten
doorgaan in Sporta te Tongerlo, waardoor de familiedag dit jaar naar 9 augustus diende veschoven te worden.
Hoe dan ook de datumwissel bleek achteraf
beschouwd geen spelbreker geweest te
zijn; integendeel, de weersomstandigheden
waren stukken beter dan tijdens het eerste
weekend zodat de sfeer er al meteen goed
in zat.   
Om 12u30 werd er aan de kantine van Sporta
verzameling geblazen en mocht iedereen
zich klaar maken voor de spannende
zoektocht. Alle ogen waren gericht op de
winnaars van de twee vorige edities, met
name De Hemelsussen en De Doorzetters.

Beiden speelden deze keer immers op
verplaatsing, maar ook binnen carnaval
is deelnemen nog altijd belangrijker dan
winnen en dus ging iedereen van start in
een geest van vriendschap en sportiviteit.   
De afstand van de zoektocht bedroeg
ongeveer 5 km en onderweg dienden een
twintigtal vragen opgelost te worden.
Omstreeks 17u00 hadden de meesten
het parcours afgelegd, maar in plaats
van een traditionele schiftingsvraag in
te lassen had voorzitter Remi een 3-tal
behendigheidsproeven bedacht.
Elke deelnemende vereniging mocht
iemand aanduiden om achtereenvolgens
binnen een welbepaalde tijdspanne flesjes
met water te vullen, met een knikker op een
lepel enkele meters te  lopen en tenslotte
een partijtje te zakspringen. Het werd
uiteraard een komisch spektakel hetgeen

het amusement van zowel toeschouwers
als deelnemers alleen maar ten goede
kwam.
Om 18u00 werden alle 97 deelnemers
uitgenodigd in de eetzaal voor een heerlijk
ruikende en smakende barbecue.
Ondertussen werd het tijd om de juiste
antwoorden op de vragen en de uitslagen
bekend te maken. Onderweg had men
spijtig genoeg één stopplaats in een café
moeten schrappen omdat men er enkel
binnen mocht voor zover er eveneens een
bestelling gedaan werd om te eten, doch
voor het overige verliep alles uitstekend.
Uit de antwoorden die werden binnen
geleverd kon vermoed worden dat
onderweg links en rechts toch flink
samengewerkt
werd.
Liefst
drie
verenigingen eindigden immers op de
eerste plaats, zodat het uiteindelijk de
uitslagen van de behendigheidsproeven
waren die de definitieve winnaar zouden
aanduiden.  
De podiumplaatsen werden tenslotte als
volgt verdeeld. Winnaar Karnamor, aan wie
voorgesteld werd om de familiedag 2010
te organiseren. Op de tweede plaats De
Jokers en vervolgens op de derde eervolle
plaats De Knullen. De winnaars van de twee
vorige edities,namelijk De Hemelsussen en

De Doorzetters eindigden respectievelijk op
de vijfde en de achtste plaats.
Alvorens de prijzen werden uitgereikt
kregen de allerkleinsten en nadien de
kinderen tussen 3 en 12 jaar allemaal een
geschenkje van Roza. Ook  de provinciale
bestuursleden mochten mee genieten.
F.E.N. Antwerpen en de Antwerpse
verenigingen houden er dan ook aan Roza
van harte te danken voor dit vriendelijke
gebaar.
Bij het uitreiken van de prijzen nam iemand
van de vereniging Koko’note, die op de
laatste plaats eindigde, zijn voorzorgen om
volgend seizoen met een kleine voorsprong
te kunnen starten. Hij nam immers een
konijn mee naar huis.
Om naar aloude Vlaamse gewoonte af te
sluiten werd er nog een tijdje nagekaart
over de voorbije dag onder het nuttigen
van enkele smaakvolle consumpties, die
trouwens aan een zeer schappelijke prijs
over de toonbank gingen.
Iedereen keerde uiteindelijk tevreden
huiswaarts en men keek al uit naar de
volgende editie in augustus 2010.
Remi

Verzekeringen
Op 31 oktober 2009 lopen alle verzekeringen die afgesloten werden met betrekking tot het
carnavalseizoen 2008/2009 ten einde.
Deze verzekeringen worden bijgevolg vanaf 1 november 2009 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 155
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FEN-verslagen

Bestuur FEN-Oost-Vlaanderen bezoekt
Gentse Feesten 2009
De provinciale afdeling Oost-Vlaanderen is
niet alleen een ploeg die zeer hard werk
levert ten dienste van haar leden. Niemand
zal dit betwisten, maar wat weinigen weten
is dat zij sedert een aantal jaren elk jaar
opnieuw present zijn op de Gentse Feesten
samen met hun partners.
Het is zowat een vaste tussenschakel
geworden tussen het voorbije carnavalseizoen en daaropvolgende sessie.
Vergaderfreaken zouden dit oplossen via
een droge bijeenkomst in een of ander
godvergeten vergaderzaaltje boven een
dorpscafeetje.
Voorzitter Marcel Cassiman kiest evenwel
voor een andere tactiek en blaast verzameling op een van de grootste openlucht
festiviteiten in Vlaanderen.
Een echt Bourgondisch feest waar gezelligheid en vermaak primeren. Tussendoor
nog dit. Voorzitter Jef Langenaeken werd
uitgenodigd om getuige te zijn, maar of dat
feestje volgend jaar nog zal doorgaan, valt
nog af te wachten.

FEN-Internationaal houdt haar jaarlijks
Symposium te Heerlen
Elke organisatie die de Europese gedachte
maximaal gestalte wil geven is hoe dan ook
genoodzaakt om internationaal samen te
werken op elk niveau.
Bij FEN is dat niet anders en dus worden
jaarlijks in de maand juni de koppen bij
elkaar gestoken om in de eerste plaats er
voor te zorgen dat er een optimale verstandhouding heerst tussen de verschillende Europese landsafdelingen.
Het is tevens een jaarlijks treffen met de
bedoeling verslag uit te brengen omtrent
het voorbije carnavalseizoen en om probleemsituaties in kaart te brengen, te
vergelijken en naar oplossingen te zoeken.
Ook het uitwisselen van technische en administratieve ervaringen is van fundamenteel belang. Zo konden de afgevaardigden
dit jaar uitgebreid kennis maken met de
nieuwe software die FEN-Duitsland gebruikt
voor het beheer van haar ledenbestand.
Een gelijkaardig model zal trouwens vanaf
2010 eveneens in gebruik genomen worden door FEN-Vlaanderen.
Kortom, voldoende elementen om minstens een keer per jaar rond de vergadertafel plaats te nemen.

Op de foto herkennen we van links naar rechts Roger Valentin (voorzitter FEN-Wallonië),
Egon Schmid (voorzitter FEN-Duitsland), Jan Wesdorp (voorzitter FEN-Nederland) en Jef
Langenaeken (voorzitter FEN-Vlaanderen).
Gazet van de Carnavalist - Nr 155
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welkom bij fenvlaanderen

TENTEN- EN VLOERENBEDRIJF

LECOQUE
bvba LECOQUE - PETRY sprl

Verhuur van alle
Tuinfeesttenten - Aanbouwtenten
Spantenten - Dansvloeren
Tripelenweg, 14
3770 Riemst-Millen
Telefoon: 012/23 32 93
Fax: 012/39 44 02
www.tenten-lecoque.be

Aanpassingen website
www.fenvlaanderen.be

FEN-webmaster Peter Croughs
Regelmatig krijgen we de opmerking dat
er op onze drukbezochte website weinig of
niets verandert.
Op het eerste zicht lijkt dit misschien wel zo
te zijn, doch nagenoeg wekelijks worden er
wijzigingen en verbeteringen aangebracht.
Akkoord, vaak gaat het om kleine correcties of toevoegingen die aan het oog van
de bezoeker ontsnappen.
Zonder dan nog te spreken van de dagelijkse aanpassingen van de gevevens van
onze ledenlijsten, de activiteitenkalender,

de zoekertjes, enz. Dit soort zaken vergen  
uiteraard een dagelijkse bijwerking omdat
zij een voorname bron van informatie zijn
voor onze leden en de vele andere nietcarnavalisten die onze site bezoeken voor
duizend en een redenen.
Tijdens de voorbije zomermaanden hebben we samen met onze webmaster Peter
Croughs enkele belangrijke aanpassingen
doorgevoerd. Bij wijze van informatie sommen we de voornaamste even voor u op.
- Het gastenboek werd verwijderd
omwille van het feit dat het misbruikt werd
voor smaakloze kritieken, aankondigen van
festiviteiten, oproepen om prinskandidaturen te steunen, enz. Kortom zaken die
hoegenaamd niet in een gastenboek thuishoren.
- De bestuurswisselingen sedert de
jongste algemene vergadering werden genoteerd.
- Aanpassing van de ongevalaangifte
(online). Sedert het begin van 2009 kunnen verenigingen ons inzake het aangeven
van hun ongevallen 24/24 u en 7/7 dagen
bereiken. De praktijk heeft ons inmiddels  
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geleerd dat enkele aanpassingen noodzakelijk waren.
- Feest der Goedgemutsten. De datumtabel alsmede de provinciale beurtrol werd
uitgebreid tot en met 2016.
- Aanpassingen (teksten vzw-wetgeving). Het betreft in hoofdzaak de
wijzigingen inzake het bijhouden van de
ledenlijsten op de   zetel van de vereniging.
(Zie commantaar GVC van 15/4/2009 - pagina 12) en de prijs van de publicatiekosten
in het Belgisch Staatsblad.
- Aanpassing wetgeving vrijwilligers.
Op het vlak van de vergoedingen die uitgekeerd mogen worden aan de vrijwillige
medewerkers vond er een wijziging plaats.
(Voor bijkomende informatie verwijzen wij
naar onze website onder de rubriek
Documentatie>Vrijwilligerswerk>Basisprincipes>6. Vergoedingen.
- Foto’s Banket en FDG. Ook deze rubrieken kregen een verdiende opfrisbeurt
met fotomateriaal dat dateert van ons
jongste Feestbanket te Sint-Truiden en het
Feest der Goedgemutsten te Putte.
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feest der goedgemutsten 2010

laureaten zilveren narren 2009

toegang gratis

Zaterdag 2 januari 2010
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Een organisatie van
FEN-Vlaanderen
in samenwerking met de
Ridders van Heco - Tongeren
Deuren open vanaf 19u11
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Alle aanwezigen ontvangen gratis het nieuwe FEN-hoedspeldje 2010

E-mail: willy.verhaegen2@telenet.be

Tenten geschikt voor
barbecue
tuinfeesten
voetbaltornooien
enz ...

'&&455&/5&/

W. VERHAEGEN
en Zonen

Gespecialiseerd
in carnavalsartikelen
mantels - steken - kroontjes
scepters - breuken - medailles
schouderlappen
linten - borduurwerk
alle bedrukkingen

Pins en plaketten
in verschillende vormen,
maten en prijzen

Koolstraat 58
9300 Aalst

Telefoon en fax: 053/78 77 66
E-mail: storck@euphonynet.be

Een organisatie van BOL - Buutte-Onderwijs Limburg

Zondag 29 november 2009
Gemeenschapscentrum
Ten Takel - Zonhoven

15de Try-Out voor
Tonpraters

Een evenement waar de onvervalste
humor en de lach centraal staan
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Aanvang 14.11 uur
Toegang gratis
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Presentatrice Anick

De Pratchers (Buikdans Nur-Banu)

Switch (Showgroep Sportsacademy Lommel)

Saskia Theunisz (Zang)
Passion Moves (Dansschool M&M)

Zangeres “Lies Allein”
Trompettist Peter

Domm en Dool

Jeanke en Moke (Parodie)
Gazet van de Carnavalist - Nr 155
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Frans Theunisz

Let’s do it (Showgroep)

Esther en Stephanie

De Apollonaiskes (Zanggroep)
Bandparodist Maarten

Stefan Luyten (Presentator-imitator)

Licht & Geluid DJ Marcel

Estebleef! (Zanggroep)

Rudi Smets (Tonprater)
Gazet van de Carnavalist - Nr 155
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artiestenavond

Deelnemers Artiestenavond 2009
Presentatrice
Berghmans Anick
Heide, 108   3920 Lommel
Gsm 0476/90.94.62
Switch (Showgroep Sportsacademy
Lommel)
Berghmans Anick
Heide, 108    3920 Lommel
Gsm: 0476/90.94.62
E-mail: anick.berghmans@telenet.be
Saskia Theunisz (Zang)
Theunisz Saskia
Hersintlaan, 45
6217 AP Maastricht (Nederland)
Tel.: 0031 6 14434011
E-mail : saskiatheunisz@hotmail.com
www.saskiatheunisz.hyves.nl
De Pratchers (Buikdans Nur-Banu)
Paula
Snelweg, 61  3600 Genk
Gsm: 0497/53.75.11

Frans Theunisz
VB Events & Entertainment
Alexander Battalaan, 44
6221 CE Maastricht (Nederland)
Gsm: 0031 6 22 951 954
E-mail: info@vbevents.nl
www.vbevents.nl
Bandparodist Maarten
De Groot Maarten
Voor oventje, 10
5411 Zeeland (Nederland)
Tel.: 0031 486 45 16 25
Gsm: 0031 6 22 520 369
E-mail: maarten_40@hotmail.com
www.bandparodistmaarten.nl
Stefan Luyten (Presentator-imitator)
SLE Stefan Luyten Entertainment
Lepelstraat, 131   3920 Lommel
Gsm: 0476/92.84.40
E-mail: luyten.stefan@skynet.be
www.sl-e.be

Rudi Smets (Tonprater)
Smets Rudi
Einderheibosstraat, 24  3665 As
GSM: 0486/78.63.43
Passion Moves (Dansschool M&M)
Rosvelds Rachel
Lindestraat, 5  3950 Bocholt
Gsm: 0474/22.34.75
E-mail: rachelrosvelds@hotmail.com
Domm en Dool
Emonts Marc
Wolfshaag, 2  4720 Kelmis (Belgie)
Gsm: 0497/61.10.30
E-mail : info@dommendoel.com
Trompettist Peter
Kunkels Peter
Sluisbeek, 6  Geleen (Nederland)
Tel.: 0031 46 4754046
GSM: 0031 6 53 843 888
E-mail: p.kunkels@kpnplanet.nl

Esther en Stephanie
Esther De Schrevel
Burgemeester A. Campostraat, 20
6336 BP Hulsberg (Nederland)
Tel.: 0031/630255174
E-mail: esterella75@hotmail.com
Estebleef! (Zanggroep)
Vervisch Johan
Henri-Dunantstraat, 80   3620 Lanaken
Tel.: 089/72.29.94
E-mail: johan.vervisch@pandora.be
http://estebleeflaoneke.come2me.nl
De Apollonaiskes (Zanggroep)
Mechels Boris
Kiezelweg, 286 bus 6   3620 Lanaken
GSM: 0497/823413
E-mail: apollonaise@telenet.be
Licht & Geluid
D.J. Marcel
Dj soundtechniek
Uikhovenstraat, 22   3631 Uikhoven
Gsm. O493/104337
E-mail: Goyen.marcel@hotmail.com

TE NOTEREN!!!
Correcties “Activiteitenkalender 2009/2010”
Pagina 15

Datums provinciale vergaderingen Limburg die doorgaan te Zonhoven
30/10/2009    -    27/01/2010     -     10/03/2010

Pagina 76

Het Prinsenbal van de Orde van de Tutters gaat niet door op 02/01/2010 maar wel
op 09/01/2010.

Pagina 85 (activiteit toevoegen)

23/01/2010 - Orde van de Poperingse Potuls - Lidnr. 1444
Carnavalbal met Aanstelling Prins  -  Zaal Gilde - ‘t Rekhofstraat - Poperinge
Aanvang: 19u33

Pagina 91

Het Showbal van het Mechels Karnavalkomiteit gaat niet door op 06/02/2010 maar
wel op 06/03/2010.

Zangeres “Lies Allein”
Maenen Lizette  
Bessemerstraat, 259   3620 Lanaken
Tel.: 089/71.52.06
Gsm: 0494/11.26.57

Nieuwe jaarorde en speldje
2009/2010
Hiernaast de afbeelding van onze nieuwe
jaarorde en speldje voor het komende
carnavalseizoen.

Jeanke en Moke (Parodie)
Peters Herman
Waterstraat, 51   3960 Bree
Tel.: 089/46.26.93

Het is een ontwerp van Mark Notredamme
provinciaal secretaris voor de provincie
Vlaams-Brabant.

Let’s do it (Showgroep)
Van Pol Mieke
Alexanderplein, 7    5768 BE Meyel (NL)
Gsm: 0031 6 30.157.498
E-mail: meikevanpol@home.nl

Proficiat Mark!
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18de CD-voorstelling

Vastelaovend aan de Maaskant
Op zaterdag 31 oktober vindt in het cultureel centrum van
Lanaken de 18de cd-voorstelling van Vastelaovend aan de
Maaskant plaats.
Al achttien jaar lang wordt er jaarlijks een cd uitgebracht met 20
dialectnummers van Maaslandse groepen en artiesten. En met
succes weliswaar!
Toen men in 1992 voor de eerste keer de cd uitbracht had nooit
iemand kunnen geloven dat zeventien jaar later dit mooie project
nog altijd zou bestaan.

CV Sjut ien & Zoep oet wilt u alvast uitnodigen voor de 18de cdvoorstelling.
Deze traditionele opener van het carnavalsjaar is een carnavaleske
avond voor jong en oud, helemaal in het teken van het Maaslandse
dialect! Geen enkele Limburgse, in het bijzonder Maaslandse
carnavalist mag deze avond missen!
Ambiance verzekerd!

De vzw Vastelaovend aan de Maaskant heeft drie doelstellingen
met het uitbrengen van deze cd. In de eerste plaats willen zij
de mensen en groepen in het Maasland de gelegenheid geven
om hun eigen carnavalsschlager te promoten. Een tweede
doelstelling is het in stand houden van het mooie en zangerige
Maaslandse dialect. Tot slot wil men bij middel van deze cd ook
de banden tussen de mensen uit de verschillende Maasregio’s
helpen onderhouden.
Op de laatste zaterdag van oktober wordt de cd voorgesteld aan
het grote publiek. De twintig deelnemende groepen en artiesten
geven dan in een mooie show het beste van zichzelf. Nadat
alle groepen op de bühne zijn verschenen, beslist de jury welk
nummer wordt uitgeroepen tot carnavalskraker van het jaar.
Men probeert de cd-voorstelling elk jaar in een ander Maaslands
kerkdorp te organiseren. Na achtereenvolgens o.a. Maaseik,
Veldwezelt, Smeermaas en Maasmechelen, komt de voorstelling
sinds 2002 nog eens terug naar het centrum van Lanaken.
De organisatie is dit jaar dan ook in handen van de Lanakense
carnavalsgroep Sjut ien & Zoep oet.
Deze jonge carnavalsvereniging werd opgericht in 2005 en telt
zo’n 25 leden. Vier jonge knapen kwamen tijdens het voetbal
op het idee om deel te nemen aan het mooie Lanakense
carnavalsgebeuren. Die vier waren de huidige voorzitter Andreas
Caubergh, ondervoorzitter Jorden Frederix, secretaris Yves
Goyen en Marco Bollen.
Sjut ien & Zoep oet loopt al enkele jaren mee in de Lanakense
stoeten en is ook altijd present op allerhande carnavalsactiviteiten
in Groot-Lanaken en omstreken.
Ze nemen nu reeds voor de derde keer deel aan de cd Vastelaovend
aan de Maaskant. Twee jaar geleden, in Smeermaas, namen ze
voor de eerste keer deel, en dit met het nummer “Laot d’n tap
mèr loupe”.
Verleden jaar werd hun nummer “Hallo Hallo”, in Maasmechelen,
zelfs uitgeroepen tot beste carnavalsliedje van de Maaskant 17.
De groep heeft echter niet de bedoeling om een heuse
zanggroep te worden. Het plezier komt op de eerste plaats en
daarom gewoon ieder jaar één liedje maken ter gelegenheid van
Vastelaovend aan de Maaskant.
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Overal waar men gaat langs Wase wegen komt men
prachtige reuzen tegen
In het Waasland, een gebied in het noorden van de provincie Oost-Vlaanderen, gekend om zijn rijk volkscultureel leven, werd
vorig jaar door de erfgoedcel Waasland het initiatief genomen om het jaar 2009 uit te roepen tot het “Wase reuzenjaar”
met de bedoeling om iedereen kennis te laten maken met de zowat 70 Wase reuzen. Omdat reuzen ook nauw verbonden
zijn met het carnavalsgebeuren willen we dit waardevolle initiatief toch nog even in de kijker plaatsen.
Onze reuzen zijn voornamelijk gekend ingevolge hun aanwezigheid in de vele folkloristische ommegangen en carnavalstoeten. Wat
dit laatste betreft is het Waasland beslist een
uitschieter omdat tal van reuzen zelfs eigendom zijn van carnavalsverenigingen.

Een reus wordt meestal omschreven als een
mythologische sprookjesfiguur die de   gedaante heeft van een mens met bijzonder
grote afmetingen.
Reuzen verpersoonlijken de wilde ongeordende natuur en zijn dus de geboren vijanden
van de mens die op aarde slechts zijn bestaan kan vinden door de natuur aan banden te leggen en haar in de macht van zijn
cultuur te brengen. Bij dit proces geniet de
mens de steun van de goden en volgt hij hun
voorbeeld. Vandaar de strijd tussen goden
en reuzen, die een van de meest geliefde
thema’s van de mythologie vormt.

We kunnen ze hier jammer genoeg niet allemaal opsommen of afbeelden. Dit zou ons
immers te ver leiden. Vandaar dat we ons beperken tot twee reuzen die erg bekende figuren uit onze carnavalsmiddens vereeuwigen,
met name Keizer Luc I uit Sint-Gillis-Waas
en Fons Moordtgat uit Haasdonk alias Fons
de Moppentapper. Laatstgenoemde groeide
in Haasdonk uit tot een echte volksfiguur. Hij
was medestichter en penningmeester van
de carnavalsvereniging De Nachtvlinders en
overleed recentelijk (zie rubriek “Necrologie”).

Sint-Gillis-Waas - Keizer Luc I

Reuzen namen van oudsher in de Nederlanden
deel aan de kerkelijke ommegangen.   

en vergt veel ervaring, sommigen kunnen
zelfs dansen. Tegenwoordig worden veel
reuzen niet meer gedragen, maar worden er
wieltjes onder geplaatst waardoor een waardevolle traditie dreigt verloren te gaan.

Wat ons land betreft dateren de meeste reuzen van na 1830. Tot de oudsten behoren
in Vlaanderen het Ros Beiaard (1462) en de
Reus (1492) van Mechelen, die met de Reuzin uit 1549, de Grootvader uit 1600 en de
reuzenkinderen Janneke, Mieke en Klaasje
uit 1618 de oudste complete reuzenfamilie
van België vormt.

Volgens de traditie mogen echte stadsreuzen
hun stad nooit verlaten. Dit is onder meer
het geval voor de reuzen van  Geraardsbergen,
Sint-Niklaas en Mechelen. Ook het Ros Beiaard
verlaat de stad niet.

Bekend is ook de legende van de reus
Druoon Antigoon die verband houdt met het
ontstaan van de naam Antwerpen.

Andere reuzen verlaten hun stad wel om
mee te trekken in andere  optochten.
Wat weinigen weten is dat reuzen niet alleen
geboren worden maar ook kunnen sterven.
Om de een af andere reden zijn er reuzen
die van het toneel verdwijnen en sommigen
worden zelfs letterlijk op een ludieke wijze
ten grave gedragen.

Haasdonk - Fons de Moppentapper
Copyright Erfgoedcel Waasland
Fotograaf: www.stafdevriese.be

Een reus wordt meestal rondgedragen door
een gilde of in ons geval door een carnavalsvereniging die zich inzet voor de reuzen om
ze te promoten en te onderhouden.

Rupelmonde - Mercator

Wij zouden nog vele pagina’s kunnen vullen
met verhalen rond reuzen.
In deze beknopte bijdrage willen we vooral
het lovenswaardige initiatief van de erfgoedcel Waasland in de kijker plaatsen omdat zij
het op zich genomen hebben om de Wase
reuzen in kaart te brengen en te inventariseren.

De constructie bestaat uit een lichaam dat is
gevlochten uit riet/rotan zodat de drager er
in kan stappen. Het hoofd kan uit hout zijn
of papier-maché en ze worden aangekleed in
stof. Sommige reuzen hebben verschillende
prachtige kostuums zodat ze kunnen afwisselen.

De redactie van de GVC, met dank aan Anniek
Elegheert van de Erfgoedcel Waasland voor
de medewerking.

In de reus zijn systemen voorzien zijn om
hem te kunnen dragen, meestal op de
schouders. Het dragen van de reus is zwaar

www.wasereuzen.be
www.beeldbankwaasland.be
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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
Tel. 089/77 10 49 - 089/77 37 05
0631/011007

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

Te huur

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

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

Diverse wagens

Te koop en te huur

Communicatie kan in het Nederlands
Contactadres : K.V. 2000
Niks Leo - Rue de Vivier, 4 - 4851 Gemmenich
Tel 087/78 69 35

1095/131106

Contactadres : De Polyoeters - Beringen
1099/080208
Van Ende Gert - Muizenheide, 40 - 3580 Beringen
GSM 0473/11 53 87 - vanendebuekers@hotmail.com
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advertenties “te huur” en “te koop”
Te koop
Twee prachtige poppen in isimo met als thema “French Can Can”.
Prijs overeen te komen.

Contactadres : Feest- en Sportcomité Kwenenbos - Merelbeke
De Raeve Gerrit - Wielewaalstraat, 3 - 9820 Merelbeke
GSM: 0484/50 65 22 - gerritderaeve@skynet.be
0564/130909

Te Koop
Zelfrijdende locomotief.
Lengte: 6,50 m - Hoogte: 3,50 m
Prijs overeen te komen.

Contactadres : De Sjikke Stikken - Baasrode
De Visscher Sven - Schippersdijk, 2 - 9200 Baasrode
GSM: 0473/36 23 77
sjikkestikken@hotmail.com
1138/220209

Te koop

Te koop

Prachtige wagen bestaande uit twee delen (lengte 10 m).
Thema “Cowboy en Indianen op Bizonjacht”
Opblaasbare paarden, zeer mooi en opvallend.
Prijs overeen te komen.

Carnavalswagen met als
thema “Circus”.
De wagen kan in zijn
geheel (zonder trekker)
gekocht worden of in
losse onderdelen.
Lengte: 13,0 m
Breeedte: 3,5 m
Hoogte: 3,0 m.

Contactadres : Jonge Kampse Narren - Leopoldsburg
Martens Tom - Generaal Lemanstraat, 24 - 3970 Leopoldsburg
GSM: 0477/54 12 53
tom@jongekampsenarren.be
1167/300309

Contactadres : Steek Zu Nou Nie
Van de Voorde Bjorn - Veldstraat, 20 - 9160 Lokeren
GSM: 0496/34 93 45 - Tel.: 09/348 72 45
1329/200309
bjorn.vdv@hotmail.com

Te koop

Te koop

Carnavalkledij.
In totaal 22 stuks, namelijk,
mannenpakken (8 st.),
vrouwenpakken (10 st.)
kinderpakken (4 st.)

Kostuums (25 stuks).
Thema “Zeevruchten”.
Prijs overeen te komen.
Voor telefonisch contact, gelieve te
telefoneren na 17 uur.
Contactadres :
Den Ouverschot - Vilvoorde
Boleyn Eddy - Nieuwstraat, 12
1800 Vilvoorde
GSM: 0495/22 00 51 - eddy.boleyn@pandora.be

0580/280309

Contactadres :
De Stroopmennekes - Borgloon
Rochus Eddy - Rullecovenstraat, 119
3840 Borgloon
Tel.: 012/74 57 26 - GSM: 0473/36 36 43
eddy.rochus@telenet.be
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advertenties “te huur” en “te koop”
Te koop
Carnavalswagen. Trappenwagen met zeer stevig onderstel.
L: 9,0 m - B:2,5 m - H:3,5 m
Aan de zijkant is een deur voorzien waar stroomgroepen of andere
zaken kunnen geplaatst worden.

Te koop
Prachtige carnavalswagen samen met bijbehorende piratenkledij.
Lengte: 9,0m - Breedte: 3,0m.
Prijs overeen te komen.

Kledij. Mexicaanse poncho’s met sombrero’s. In totaal 28 stuks
(volwassenen) en 5 stuks (kinderen).

Contactadres : De Toetuile - Sint-Truiden
Peters Bert Molenveldstraat, 44 3440 Zoutleeuw
GSM: 0495/25 69 66 - bert.peters@skynet.be

1476/240709

Contactadres : Dag- en Nachtvrienden - Belsele
De Vos Gilbert - Moortelhoekstraat, 91 - 9111 Belsele
GSM: 0475/55 21 69 gevo@skynet.be
0432/190309

Te koop

Te koop

Prachtige carnavalswagen

Praalwagen 2009 en kledij. Thema “Toreador of Spaans”.
De wagen bestaat uit twee delen (1 trekker + remorque en 1
remorque zonder trekker), alles samen ongeveer 20 m.
Op de wagen staat o.a. een grote Spaanse vrouw, een levensgrote
stier met openingen in de neusgaten eventueel voor rook, een
toreador en twee picadero’s omringd door een prachtige Spaanse
arena. De toreadorkostuums en de kledij van de Spaanse vrouwen
zijn eveneens te koop.
Zowel de kledij als de wagen verkeren in uitstekende staat.
De opbouw kan ook afzonderlijk verkocht worden. Aarzel niet om
vandaag nog contact op te nemen. De prijs is bespreekbaar.

in polyester. Hij kan
eveneens gebruikt worden
als prinsenwagen.
Lengte: 7,0m
Breedte: 2,50.
Prijs overeen te komen.

Contactadres : De Jipie’s - Schakkebroek
Willems Lucien Terbermen, 138 3540 Schakkebroek
Telefoon : 011/58 22 57
0397/030609
Te koop
Mooie narrenpakjes in verschillende maten.
Zowel voor volwassenen als voor kinderen. Aantal: 25 stuks
Prijs overeen te komen.

Contactadres : De Gilles van Lokeren
Van Baetselaere Wesley - 9160 Lokeren
GSM: 0473/78 97 69 - wesken_8@hotmail.com

1338/030409

Te koop
Kostuums - Thema “Blauw”.
Vier dameskostuums, dertien inisexkostuums, één kostuum voor
een kind.

Contactadres: Nit Te Geluive - Lanaken
Moonen Servaas

Brugstraat, 3 bus 2

Telefoon: 089/71 29 37
servaas.moonen@telenet.be

3620 Lanaken

GSM:0477/21 29 03

1059/030609

Van zodra de goederen die u te koop stelt verkocht zijn, gelieve dan zo snel mogelijk de redactie van onze Gazet
van de Carnavalist te willen verwittigen zodat wij de advertentie kunnen verwijderen en plaats kunnen vrijmaken
voor anderen?

1178/300309
Contactadres : De Vudszelkes Sint-Truiden
De Bruyn Koenraad - Zoutleeuwsesteenweg, 166 - Sint-Truiden
GSM 0477/55 72 85 - koenraad.debruyn@telenet.be
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Advertenties
“Te huur”
enhuur”
“ Te koop”
advertenties
“te
en “te koop”
Te koop
Kostuums - matrozenpakken (fluoriserend groen/roze). Het pak
bestaat uit een broek, hemd en hoedje in goede staat. Slechts één
seizoen gebruikt.
In totaal 44 stuks (40 volwassenen en 4 kinderen).
Vraagprijs: 800 euro (zie groepsfoto).

Te koop
1. Prachtige kledij (ongeveer 30 stuks) tegen spotprijs.

.

Twee beelden in piepschuim om te monteren op een carnavalswagen.
Beeld 1: Vrijheidsbeeld - kleur licht roze (zie foto rechts).
Beeld 2: Uncle Sam (zie foto links).
Vraagprijs: 500 euro voor de twee beelden samen.
2. Prachtige “Belle Epoque”- kledij. Elf dames en zes heren.
Slechts één seizoen gebruikt.
Voor meer informatie: www.kanunnikskes.be

Contactadres : De Kanunnikskes - Borgloon
Bart Vankriekelsvenne - Boomstraat, 88 - 3840 Borgloon
GSM: 0477/ 41 51 93 - bart.nadine@telenet.be 1100/070609
Contactadres : De Stromannen - Koninksem
Donnay Ronny - Astridlaan, 86 - 3700 Tongeren
0833/220609
GSM: 0478/76 21 88 - ronny.donnay@hotmail.com
Te koop
Mooie carnavalswagen met als thema “Schaakmat”.
De wagen is volledig in polyester en bestaat uit twee delen (trekker
en aanhangwagen).
De aanhangwagen is volledig demonteerbaar. Als hij opgebouwd is,
heeft hij een lengte van 12 meter, een breedte van 3,20 meter en
een hoogte van 3,95 meter.
De wagen die eronder steekt is een Ford Orion - Diesel.
Wij kunnen alles ter plaatse komen leveren en monteren.
Prijs : 1.200 euro.

Te koop
Mooie carnavalswagen.
Onmiddellijk beschikbaar.
Afmetingen: B: 3,00 m - L:12,00 m
Prijs overeen te komen.

0836/070409
Contactadres : De Bergtappers - Gellik
Jeurissen Danny - Bessemerstraat, 186 bus 2 - 3620 Lanaken
GSM: 0477/51 51 73 - jeurissendanny@hotmail.com

Wij zoeken !!!
Paard op ware grootte om op een
wagen te plaatsen.
Contactadres : De Snot-e-Bellen - Vilvoorde
Loos Francis Perksestraat, 32 1800 Vilvoorde
GSM: 0496/83 19 95 - snot-e-bellen@hotmail.com 0821/210709

Contactadres : De Heimejers - Opoeteren
Verstraeten Johan - Neeroeterenstraat, 96 a
3680 Opoeteren
GSM: 0476/22 97 03
verstraeten.johan@hotmail.com
1238/130809
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Advertenties “Te huur” en “ Teadvertenties
koop”
“te huur” en “te koop”
Te koop

Te koop

Praalwagen met als thema “Kasteel met zotte figurenl”.
L: 6,0 m - B: 3,5 m - H: 2,9 m
Met verlengde dissel voorzien van een plaats om een stroomgroep
op de dissel te plaatsen.
Volledig in polyster met binnen in twee houten plateaus. In de drie
torens is er plaats om personen te zetten.
Volledig herschilderd en voorzien van omtreklichten en alle andere
signalisatie. Praalwagen in perfecte staat. Prijs overeen te komen.
Gratis bijgeleverd. 20 jagersjassen en hoeden

Prachtige carnavalswagen. Thema “Feesttafel”.

Contactadres : De Biersussen - Balen
Verheyen Michel - Musstraat, 8 - 2490 Balen
GSM: 0494/13 11 99
michel@debiersussen.be
Contactadres : De Pleziermakers - Leuven/Hemiksem
Janssens Cindy - Dunberg, 71 - 3210 Lubbeek
Telefoon: 016/25 21 80 - GSM: 0496/51 54 37
depleziermakers.cindy@hotmail.com
1368/240709
Te koop
Carnavalswagen met als thema “Casino Royal”.
De wagen is gebouwd op een zelfrijdend onderstel van een bus.
Prijs overeen te komen

0505/040209

Te koop
Wagen met als thema “Mijn Restaurant - De Twee Potten”
Lengte: 9,0m - Breedte: 2,2 m - Hoogte: 3,5 m
Kostuums met als thema “Koks en serveersters”.
22 mannenkostuums, 11 vrouwenkostuums en 5 kinderkostuums.
Inclusief de attributen: koksmutsen, ovenwanten, houten pepermolens.
Prijs overeen te komen.

Contactadres : De Heimejers - Opoeteren
Verstraeten Johan - Neeroeterenstraat, 96 a 3680 Opoeteren
GSM: 0476/22 97 03
verstraeten.johan@hotmail.com
1238/020909
Te koop
Kledij: boeren en boerinnen - 35 stuks
18 mannen - 17 vrouwen
1 kinderkostuum meisje maat 140
4 kinderkostuums jongens maten tussen 128-164
Eveneens wagen te koop (zie foto rechtsonder).
Afmetingen: L:11,00m - B:3,00m - H:3,20m
Prijs overeen te komen.
Contactadres : Die Pelter Flügeltellers - Overpelt
Friet Ludwig - Jeugdlaan, 19/2 - 3900 Overpelt
GSM: 0498/92 97 21 - ludwig.friet@telenet.be

1188/090309

Te koop
Vier Keizerspluimen van 1,50 m
tegen de prijs van 150,00 euro.
In nieuwe staat.

Contactadres :
Dehaen Dorien Grote straat, 105 3770 Riemst
Gsm : 0494/81 81 70 de.doordrijvers@telenet.be

1353/120509

Contactadres : Ridders van Brunengeruz
Tienen
Uyttebroeck Agnes Jubileumlaan, 49 bus 2
3300 Tienen
Telefoon : 016/81.60.72
Gsm : 0474/57.87.71
0062/250809
fb721070@skynet.be
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necrologie
Ingetogen willen wij even terugdenken aan diegenen die ons jammer genoeg kort geleden zijn ontvallen.
De Heer
Leopold Dewingaerden

De Heer
Andre Victor Stevens

Lid van C.V. Kampse Vedetten

Lid van de C.V. Karnamor - Mortsel
Bestuurslid KFO

Geboren te Koersel op 21 januari 1965
onverwacht overleden te Leopoldsburg
op 4 mei 2009

Geboren te Ekeren op 9 april 1951
en onverwacht heengegaan in zijn woonst
te Deurne op 3 juni 2009

De Heer
Francis Collys
echtgenoot van Rose-Marie De Swert
Lid van de C.V. De Varkenkoppen - Zaventem
Geboren te Etterbeek op 18 oktober 1947
en godvruchtig overleden te Vilvoorde
op 9 juni 2009

De Heer
Louis Celest Lean De Maeyer
echtgenoot van Mevrouw Wilhelmina Bollé
Prins Carnaval van Mechelen 2008-2009
Lid van de C.V. De Maneblussers
Geboren te Blaasveld op 30 januari 1942 en
zachtjes heengegaan in het Sint-Maartenziekenhuis
te Mechelen op16 juni 2009

De Heer
Fons Moordtgat
“Fons De Moppentapper”
Medeoprichter en voormalig penningmeester
van de C.V. De Nachtvlinders - Haasdonk
Geboren te Haasdonk op 9 december 1927
Overleden te Sint-Niklaas op 20 juli 2009

De Heer
Henk den Hartog
echtgenoot van Marja de Laat
Lid van de C.V. De Jokers - Turnhout
en de hofkapel De Vattebieren - Tilburg
Overleden op de leeftijd van 55 jaar

Juffrouw
Sharin Smet
Dochter van Marc (+) en Brigitte Smet-Teurelincx
Zus van Kimmy Smet
1ste Jeugdprinses Carnaval “De Knuffelberen”
Lid van de fanfare “De Scheldezonen”
Gewezen lid van de turnkring “Naar Recht en Vrijheid”
Geboren te Beveren op 19 oktober 1994
en plotseling thuis overleden te Burcht
op 19 september 2009

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