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Geachte lezer,
Beste carnavalsvriend,

Het is ondertussen wederom zes 
maanden geleden dat u de laatste 
editie van ons ledenblad in handen 
kreeg. Als gedreven carnavalisten 
hebben we gedurende deze periode 
kunnen genieten van een relatieve 
rust. Zeg wel relatieve rust, want 
ook tijdens de zomermaanden 
zijn er tal van verenigingen die 
evenementen organiseren. Niet meteen 
carnavalsevenementen maar toch 
activiteiten om in de meeste gevallen 
de kastoestand van de vereniging een 
extraatje te bezorgen.     

Echte carnavalisten vieren tijdens 
de zomermaanden geen carnaval! 
Dachten we, want in Kortrijk 
organiseert men sinds een vijftal jaren 
in de maand augustus een zogenaamd 
“zomercarnaval”. Dat men in Kortrijk 
een zomers feest organiseert met 
exotische brassbands en danseressen 
op de tonen van salsamuziek, daar 
hebben we in principe geen problemen 
mee. Absoluut niet, maar het woord 
“carnaval” hoort daar wel niet thuis! 
Moeten we hieruit concluderen 
dat het om een culturele blunder 
gaat dan wel om een commercieel 
geïnspireerd evenement. Wellicht 
gaat het om het laatstgenoemde, 
maar dan moeten we er wel op wijzen 
dat het feitelijke carnavalsfeest en 
zeker het openluchtcarnaval met een 
optocht gebonden is aan de kerkelijke 
vasten. Waarom kiest men in dit geval 
dan niet voor een andere benaming 

van dit zomerse feest. Waarschijnlijk 
omdat “carnaval” beter in de oren klinkt 
en hierdoor meer aandacht geniet bij 
feestvierend Vlaanderen. Als vurige 
verdedigers van het “echte” carnaval 
kunnen wij dergelijke initiatieven dan ook 
alleen maar betreuren. In Vlaanderen kan 
en moet er gefeest worden, ook tijdens 
de zomermaanden, maar niet onder de 
noemer van carnaval. Dat kan niet, dat 
is over de streep! Kerstmannen zie je ook 
niet – of nog niet – in het straatbeeld 
tijdens de zomer!        

Maar goed, onze neuzen staan gericht 
op het winters carnaval en half augustus 
kregen al onze leden die op dat moment 
in orde waren met hun lidgeld onze 
nieuwe activiteitenkalender  gratis aan 
huis toegestuurd. Hij staat weer boordevol 
evenementen allerhande. Wat de maanden 
september en oktober aangaat zijn het 
vooral de eet- en restaurantdagen die 
extra aandacht krijgen. Het culinaire 
aanbod is erg gevarieerd en als het je echt 
zint dan ben je elk weekend van vrijdag- 
tot zondagavond op stap door alle Vlaamse 
parochiezalen en culturele centra. Het 
behoort nu eenmaal een beetje tot onze 
cultuur maar veelal is het ook een middel 
om elkaar te helpen en te steunen. En zo 
hoort het ook! Jaren geleden volstond het 
om, zelfs zonder sponsors, de kastoestand 
van een vereniging in evenwicht te 
houden op basis van de inkomsten die 
verzameld werden tijdens het feitelijke 
carnavalseizoen. Heden ten dage behoort 
dit verschijnsel al lang tot de verloren glorie 
en moet er buiten het carnavalseizoen van 
alles en nog wat op poten gezet worden 
om de financiële balans te doen kloppen.    

Ook FEN-Vlaanderen heeft inmiddels 
een activiteit achter de terug. Eind 
september  vond in Smeermaas de FEN-
Artiestenavond plaats. Het bestuur van 
FEN-Limburg heeft er alles aan gedaan om 
er een boeiende avond van te maken. Een 
avond die verenigingen in de gelegenheid 

stelt kennis te maken met artiesten 
voor hun zittingen terwijl artiesten de 
mogelijkheid geboden wordt hun artistiek 
kunnen te tonen. Jammer genoeg werd 
de inzet van de initiatiefnemers slechts 
beloond met een matige belangstelling 
vanwege de verenigingen. Onze Limburgse 
bestuursleden verdienen meer appreciatie, 
zeker als je weet dat zij jaarlijks meer 
dan duizend activiteiten van aangesloten 
verenigingen bezoeken.

Binnen enkele weken zal op vele plaatsen 
in het Vlaamse land carnavalseizoen 2011 
feestelijk geopend worden. Een seizoen dat 
drie weken langer zal duren dan de vorige 
“winterse” editie. Er is dus meer ruimte 
waardoor de festiviteiten na Nieuwjaar 
ietwat meer gespreid liggen en er bijgevolg 
ook meer kansen zijn om goede afspraken 
onder elkaar te maken. 

Wat de FEN-activiteiten betreft gaat 
momenteel alle aandacht naar de Try-
Out voor tonpraters te Zonhoven en 
het Feestbanket te Moorsel (Aalst) om 
tenslotte af te ronden met het Feest 
der Goedgemutsten dat ditmaal zal 
plaatsvinden te Temse. Gedetailleerde 
gegevens over deze activiteiten kan je 
terugvinden in dit ledenblad.

Ziezo, geachte lezer, mijn eerste voorwoord 
staat er weer op. Sommigen zullen zich aan 
de inhoud ergeren, anderen zullen hem 
goed vinden. Ik ben er mij al lang bewust 
van dat wanneer je niet iedereen naar de 
mond praat – of schrijft in dit geval – je 
aan negatieve kritiek blootgesteld wordt. 
Maar ja, dat hoort nu eenmaal bij de stiel 
van een schrijver en gelukkig leven we nog 
steeds in een land waar de tolerantie vrij 
groot is.

Ik wens iedereen alvast een grandioze start 
in het nieuwe carnavalseizoen en mogelijk 
komen we mekaar ergens tegen om er 
eentje op te heffen. Tot volgende keer.

Jef Langenaeken
Voorzitter FEN-Vlaanderen
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Gratis verzekering “Burgerlijke 
aansprakelijkheid” voor alle aangesloten 

verenigingen van FEN-Vlaanderen
Klopt, we vallen hier voor de tweede maal in herhaling, maar omwille van de misverstanden of de foutieve interpretaties 
die er bij sommigen bestaan zien we ons verplicht deze zaak nogmaals te belichten. 
We zetten nog eens even alles op een rijtje. Daar gaan we!
Sinds 1979 hebben de verenigingen de gelegenheid om in te tekenen op onze drie collectieve verzekeringspolissen, 
in het bijzonder de “Ledenverzekering” betreffende de dekking van de persoonlijke ongevallen, de “Verzekering voor 
carnavalswagens”, en de “Activiteitenverzekering”.
Laatstgenoemde verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van de verenigingen voor ongevallen die zich zouden 
voordoen tijdens door hen ingerichte evenementen of festiviteiten en waarvoor zij eventueel aansprakelijk gesteld  
kunnen worden.
Deze verzekeringsmogelijkheid, meestal gekend onder de “Formule B” zal dus vanaf 1 november 2010 niet meer 
afgesloten dienen te worden door de verenigingen.
Elke vereniging die zich in orde stelt met het lidgeld, zal vanaf de datum dat het lidgeld ons bereikt, jaar na jaar genieten 
van een GRATIS VERZEKERINGSDEKKING inzake burgerlijke aansprakelijkheid.

En nu komt het! Zij die denken dat ze vanaf 1 november 2010 geen verzekering meer nodig hebben 
voor hun carnavalswagen, hebben zitten uiteraard op het verkeerde spoor. De verzekering voor 
carnavalswagens is immers gebaseerd op de verplichte automobielverzekering en heeft totaal 
niets te maken met de aansprakelijkheidsverzekering inzake evenementen of activiteiten die door 
de verenigingen georganiseerd worden. 

Vlaanderen dienaangaande vooraf te contacteren. 
Deze verzekeringspolis is aldus van toepassing op de burgerlijke 
aansprakelijkheid buiten overeenkomst van de verenigingen voor de 
schade door vrijwilligers veroorzaakt tijdens de door de verenigingen 
georganiseerde vrijwilligersactiviteiten in de zin van de wet van 3 juli 
2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers. 
Je zou deze verzekering in feite best kunnen vergelijken met de 
“familiale polis” van je vereniging. De dekking loopt telkens van 1 mei 
tot 30 april van het daaropvolgend jaar. Het eerste verzekeringsjaar 
gaat de verzekeringsdekking in op 1 november 2010 en eindigt op 
30 april 2011 om vervolgens vanaf 1 mei 2011 elk jaar opnieuw 
aanvang te nemen voor een volledig jaar, uiteraard voor zover de 
vereniging in orde is met de betaling van het lidgeld. 

B. Bijzondere opmerkingen
- De verzekeringspolis is van toepassing na uitputting of bij gebrek 
aan andere verzekeringspolissen welke door de aangesloten 
verenigingen werden afgesloten of ten gunste van hun. 
- Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat de waarborg van de 
verzekeringspolis uitsluitend verleend wordt aan de verenigingen, lid 
van FEN-Vlaanderen, met uitsluiting van maatschappijen, groepen, 
particulieren welke deelnemen aan de verzekerde activiteiten. 
- Alle schade veroorzaakt aan venster- en spiegelruiten, brillen, 
evenals reclamelichten is van de verzekering uitgesloten. 
- Verenigingen die zich hoofdzakelijk bezig houden met bouwen, 
verbouwen, verhuren of verkopen van carnavalswagens zijn niet 
gedekt door deze verzekeringsformule. Of met andere woorden 
verenigingen die meer dan twee wagens per jaar bouwen of 
verbouwen om deze vervolgens te verkopen of meer dan tweemaal 
te verhuren vallen buiten de dekking van de Formule B, en kunnen 
bij de federatie wat dat betreft een speciaal verzekeringscontract 
“Burgerlijke aansprakelijkheid als wagenbouwer” afsluiten. Meer info 
aangaande deze speciale polis voor wagenbouwers kan bekomen 
worden bij de voorzitter.

De dekking en de waarborgen van de nieuwe polis zijn minstens 
evenwaardig aan deze in de bestaande verzekeringspolis. Hier 
en daar werd zelfs een verbetering aangebracht zodat het 
verzekeringscontract perfect beantwoordt aan de verzekeringsnoden 
van carnavalsverenigingen..
Belangrijk is dus wel dat er geen € 25 of  € 50 (voor stoetorganisatoren) 
meer dient betaald te worden. In principe zou je dus kunnen stellen 
dat ons lidgeld respectievelijk met € 25 of 50 verminderd wordt.
De integrale inhoud van de nieuwe polis staat momenteel op 
onze website. Mensen of verenigingen die nog over geen internet 
beschikken kunnen steeds een kopie van de polis opvragen bij de 
voorzitter.
Voor alle duidelijkheid geven we hierna een korte samenvatting 
omtrent de feitelijke inhoud en de bedoeling van de nieuwe polis.

A. Dekking 
Uw vereniging of uw leden kunnen aansprakelijk gesteld worden 
voor ongevallen veroorzaakt aan derden ter gelegenheid van 
activiteiten: 
- die door uw vereniging georganiseerd worden, zoals o.a. bals, 
zittingen, danstornooien, eetfestijnen, barbecues, stoeten, enz.
- waaraan uw vereniging deelneemt, bijvoorbeeld wanneer uw 
groep in een vreemde carnavalstoet meetrekt. 
M.a.w. deze verzekering heeft de bedoeling de “algemene 
burgerlijke aansprakelijkheid” te dekken die ten laste zou kunnen 
gelegd worden van uw vereniging voor ongevallen veroorzaakt 
aan derden, ter gelegenheid van de organisatie van activiteiten die 
door u georganiseerd worden of de activiteiten waaraan u in de 
hoedanigheid van vereniging deelneemt. 
Om alle misverstanden te vermijden dient er op gewezen te worden 
dat uitzonderlijke, bijzondere, of massa-evenementen, zoals pop- 
en rockconcerten, beurzen,... een speciale aandacht vragen op 
verzekeringsvlak en het bijgevolg in dergelijke gevallen best is FEN-



 Gazet van de Carnavalist - Nr 159

in de kijker

6



 Gazet van de Carnavalist - Nr 159 7

redactioneel

Vastelaovend aan de Maaskant klaar 
voor een spetterende start

Nu dat de herfst zijn intrede heeft gemaakt, begint het hart van iedere carnavalist weer een beetje sneller te kloppen. 
Iedereen kijkt reikhalzend uit naar 11 november, het startschot van een nieuw carnavalseizoen. Maar in het Maasland 
beginnen ze er net iets vroeger aan. 

Iedere laatste zaterdag 
van oktober is er de 
voorstelling van de 
nieuwe Vastelaovend 
aan de Maaskant-CD, die 
dit jaar al aan zijn 19de 
editie toe is. Op zaterdag 
30 oktober stellen 20 
artiesten of groepen uit 
de Maaskantregio, in het 
Cultureel Centrum van 
Lanaken hun nieuwste 
dialectnummer voor aan 
het grote publiek.

De organisatie is dit 
jaar in handen van 
CV Apollonaise, een 
jongerengroep die 7 jaar 
geleden werd opgericht 
door de toenmalige 
bezoekers van Jeugdhuis 
Apollo in Lanaken. De bezielers van deze 
groep wilden de jongeren terug het echte 
carnaval leren kennen. Ieder weekend de 
activiteiten en bals van andere verenigingen 
afschuimen, zelf wagens bouwen en aan 
verscheidene carnavalstoeten meedoen 
en daar ook effectief iets aan de mensen 
brengen. Ook werd er beslist om “voor de 
lol” een carnavalsnummer op te nemen. 
In de studio bleek de groep toch niet 
over al te veel zangtalent te beschikken, 
en er werd beslist om ieder een stukje te 

laten zingen, en diegene die daar het best 
uitkwam mocht dan uiteindelijk de strofen 
inzingen. Na vele valse noten, kwam 
uiteindelijk Bernd aan de beurt, en na zijn 
oefenstukje was het voor iedereen duidelijk, 
hij werd leadzanger van de groep, terwijl de 
rest als koor zou fungeren. Al snel werden 
er nieuwe nummers opgenomen, en werd 

de groep gevraagd om voor een schotel 
bier te komen optreden op verscheidene 
bals. Na drie jaar werd beslist om de 
zanggroep te herleiden van 30-koppige 
bende tot 5 leden. Sindsdien ging het 
alleen maar bergop, en werden ieder jaar 
een drietal nieuwe nummers opgenomen 
en bleven de boekingen binnenstromen. 
De deelname aan Carnavalissima in 2008 
was een geweldige ervaring voor dit jonge 
vijftal, maar het hoogtepunt kwam er eind 

oktober vorig jaar, toen De Apollonaiskes de 
winnaar werden van de 18de Vastelaovend 
aan de Maaskant-CD met het nummer Heya 
Heya Heya Zack Zack Zack, mede door hun 
schitterende zelfgemaakte bierkostuums. 
Ondertussen heeft deze vrolijke bende al 5 
cd’s op hun palmares staan en in november 
wordt nummer zes verwacht.

Anno 2010 bestaat de 
vereniging uit een 50-
tal leden, en organiseert 
het jaarlijks tal van 
evenementen zoals een 
grote rommelmarkt 
en natuurlijk de 
overbekende verkiezing 
van het Sjuunste Aaijt 
Wief, dat dit jaar al aan 
zijn 7de editie toe is.

Tot slot willen alle leden 
van CV Apollonaise 
graag alle carnavalisten 
uitnodigen op de 19de 
CD-voorstelling, 

om er samen met  een 
spetterende avond 
vol verrassingen en 
ambiance van te maken. 
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Nieuwe bestuursleden bij FEN-Vlaanderen
Sedert de jongste algemene vergadering van 18 mei 2010 heeft er zich net zoals vorig seizoen binnen onze Raad van bestuur een 
behoorlijke stoelendans voorgedaan. 
We hebben inderdaad afscheid genomen van een aantal trouwe medewerkers, sommigen zelfs met een lange staat van dienst, namelijk 
Van Den Plas Louis, Ponet Raymond, Willekens Henri en Groosman Rudy. Gelukkig werden er eveneens twee nieuwe kandidaten verkozen 
en hebben we de ploeg opnieuw kunnen versterken. Daarnaast kreeg de provinciale afdeling Limburg een nieuwe voorzitter en een 
nieuwe secretaris. 
We stellen u onze collega’s in hun nieuwe bestuursfunctie graag even voor en wensen hen tevens een lange en succesvolle loopbaan bij 
onze federatie.    

Mario Capelle
Provinciaal commissaris 

West-Vlaanderen

Piet De Clercq
Provinciaal commissaris 

Antwerpen

Tony Nijsten
Provinciaal secretaris

Limburg

Hubert Maessen
Provinciaal voorzitter 

Limburg
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FEN-Familiedag Antwerpen te gast in een 
zonovergoten Mortsel

FEN-Antwerpen staat al sinds jaren borg voor de organisatie van een gezellige familiedag. Laten we het 
misschien een tussenstop noemen tussen het voorbije en komende carnavalseizoen, zonder veel toeters 
en bellen, maar met als centraal thema de vriendschap en de gezelligheid onder carnavalisten.    

En ze zagen dat het goed was ...

een nagerechtje aangeboden. 
Kortom het was af! Dat de mensen van 
Karnamor er iets van kennen leidde niet 
de minste twijfel. De vier bestuursleden 
van FEN-Vlaanderen konden voor deze 
geslaagde namiddag dan ook niet anders 
dan de duimen in de lucht te steken 
en een dikke proficiat voorbehouden 
aan het adres van Karnamor.   
Rond 19.30 uur was de tijd aangebroken 
voor een portie spanning. De juryleden 
verschenen terug op het toneel met een 
overzicht van de juiste antwoorden en 
uiteraard de uitslag van de zoektocht die dit 
jaar opnieuw individueel werd opgemaakt.
En je kan het geloven of niet maar de ploeg 
van Koko’note die vorig jaar op de laatste 

plaats eindigde en zich toen 
reeds voorgenomen hadden om 
de volgende keer voor de titel 
te gaan, eindigde dit jaar met 
glans op de eerste plaats. Liefst 
vier van de vijf eerste plaatsen 
werd ingenomen door leden 
van Koko’note en kwamen dus 
als grote overwinnaar uit de 
bus. 
In de rangschikking kwam Frank 
Meynants met 168 punten 
bovenaan de lijst te staan. 
Zijn vriendin Karin werd derde, 
voorafgegaan door Ingrid 
Pots, terwijl  Piet Claes als 
vierde deelnemer van de ploeg 
Koko’note op de vijfde plaats 
eindigde. De vierde plaats werd 
ingenomen door een vriendin 
van Prins Pascal van Karnamor. 

Tot slot was er nog een speciaal 
woordje van dank aan Roza, die weer 
eens een keertje aan de kinderen had 
gedacht door hen nogmaals met een 
geschenkje te bedenken. Ook het FEN-
bestuur en de voorzitter van Karnamor 
werden in deze bedeling betrokken.  
Iedereen was het er over eens dat deze 
geslaagde familiedag voor herhaling 
vatbaar is en dus kan er alleen maar 
gehoopt worden dat iedereen volgend jaar 
opnieuw van de partij zal zijn.   
De datum en de plaats liggen momenteel 
nog niet vast maar zullen besproken 
worden tijdens een van de volgende 
provinciale vergaderingen.
Remi 

Na de vorige editie in 2009 werd 
overeengekomen om de inrichting van dit 
evenement te laten doorgaan te Mortsel. 
Door omstandigheden bleek de aanvankelijk 
afgesproken datum niet haalbaar en viel de 
keuze uiteindelijk op 29 augustus. Alleszins 
geen verkeerde keuze op het vlak van 
de weersomstandigheden want na een 
eerder sombere augustusmaand werden 
de deelnemers te Mortsel getrakteerd op 
een prachtig wandelweertje met een zeer 
aangename temperatuur. Een hevige maar 
gelukkig kortstondige bui zorgde voor wat 
afwisseling maar voor het overige bleef het 
droog en vrij zonnig.
Op het programma van deze familiedag 
stond een wandeltocht van ongeveer 
6 km tijdens welke de deelnemers een 
reeks vragen dienden op te 
lossen en ook bepaalde zaken 
dienden te herkennen aan 
de hand van fotomateriaal.  
Het parcours doorkruiste de 
gemeente Mortsel met de 
bedoeling de deelnemers op 
een rustige wijze kennis te 
laten maken met al het moois 
wat het prachtige Mortsel te 
bieden heeft.  
Tussen 13.00 en 14.30 uur 
trokken de 144 deelnemers de 
straat op voor een boeiende  
wandelzoektocht doorheen de 
gemeente.
Het klassieke beeld van 
groepjes die gevormd worden 
bij een dergelijke zoektocht 
kon je ook deze keer 
meteen ontdekken. Antwoorden werden 
bediscussieerd en wellicht ook uitgewisseld 
tegen harde  wisselmunten. Links en rechts 
werden er grappen verteld en plezier 
gemaakt. Kortom, het werd een gezellige 
bedoening. Eens iets anders dan de vele 
ontmoetingen die plaatsvinden tijdens het 
carnavalseizoen. Weg met de pluimen en 
de glimmende eretekens, maar niettemin 
ontdek je zelfs tijdens een dergelijk zomers 
evenement het samenwerkingsgevoel 
tussen de deelnemers. 
Onze provinciale bestuursleden doen 
er alles aan om de samenwerking 
tussen de verenigingen te bevorderen.  
Elkaar steunen en helpen tijdens het 

carnavalseizoen is een must, maar ook 
buiten de actieve carnavalsperiode mag -  
of moet - deze lijn gewoon doorgetrokken 
worden. De familiedag in de provincie 
Antwerpen is daar dan ook een uitermate 
geschikte gelegenheid voor.   
Om de contactmogelijkheden nog wat aan 
te zwengelen hadden de organisatoren 
op drie plaatsen standen ingericht. De 
uitgelezen plaatsen om niet alleen de 
dorst te lessen en een babbeltje te slaan 
met vrienden en kennissen maar ook de 
gelegenheid om, onder het waakzame oog 
van de controleurs, de deelnemers allerlei 
proeven te laten afleggen en spelletjes 
te laten doen, teneinde op die wijze al te 
zorgen voor een serieuze schifting en ex 
aequo’s te vermijden.  

Zo was er ondermeer een teerlingenworp, 
waardoor dus niet alleen de behendigheid 
op de proef werd gesteld maar waar 
ook het geluk de grootste rol speelde.  
De namiddag vorderde snel en omstreeks 
18.00 uur werden alle deelnemers 
uitgenodigd voor een stevige hap. Geen 
traditionele barbecue dit jaar. Neen, er 
werd deze keer een heuse kippenboer 
ingehuurd om de hongerige magen te 
stillen. Eerst nog een lekker soepje vooraf 
en dan mocht er aangeschoven worden 
voor kip aan ‘t spit met tal van groentjes en 
aardappeltjes zowel gebakken als koude.
Om het geheel af te ronden werd er nog 
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Publiciteitsadvertentie Banket

Correcties 
“Activiteitenkalender 2010/2011” 
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Zondag 5 december 2010
Feestbanket FEN-Vlaanderen

Menu

Bordje van scampi’s 

in een vanillesausje

Ossenstaartroomsoep

Lamsfilet met kruidenkorstje, 

spinazie en lamsjus

Warm taartje van chocolade 

met amandelijs en frambozen

Koffie

Aperitief met warme hapjes om 13u00 - Aan tafel om 14u00 

Aperitief, menu met aangepaste wijn, 
waters en frisdranken aan tafel.

Deelnameprijs: € 55,00 per persoon

Bieren, frisdranken, e.d. ... die na het eten genuttigd worden, dienen 
zelf door de deelnemers betaald te worden aan democratische prijzen

Verenigingen zonder
winstgevend oogmerk 

Pagina 7
Nijsten Tony - nieuw GSM-nummer: 0499/77 32 59

Pagina 42 
Zaterdag 29 oktober 2010 moet gewijzigd worden naar vrijdag 29 
oktober 2010 

Pagina 59
26/11/2010 - De Bollekes - Lidnr. 1505
Carnavalszitting gaat niet door op 26/11/2010 maar wel 27/11/2010.

AANDACHT 

Na de invoering van de wet van 2 mei 2002 hebben quasi alle 
bestaande vzw’s hun statuten aangepast of vervangen op grond 
van de nieuwe wettelijke verplichtingen.
Sinds 1 januari 2006 beschikken deze vzw’s dus over nieuwe statuten 
en worden zij van rechtswege ook als dusdanig erkend. 
Het gebeurt niet zelden dat de verenigingen er daarna vanuit gaan 
dat alles in kannen en kruiken is, en verwaarlozen zij hun jaarlijkse 
administratieve verplichtingen, zoals het melden van alle bestuurswijzi-
gingen, het neerleggen van de jaarrekeningen bij de Rechtbank van 
Koophandel en het continue bijwerken van het ledenregister.
Dit kan helaas op termijn voor gevolg hebben dat de vzw van rechts-
wege ontbonden is en de leden derhalve van geen wettelijke be-
scherming meer genieten uit hoofde van het vzw-statuut. Of m.a.w. 
een bijzonder gevaarlijke situatie.
Meer informatie dienaangaande kan je terugvinden op onze website 
onder de rubriek “Documentatie” > Vzw-wetgeving.
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Koolstraat 58
9300 Aalst

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

Gespecialiseerd
in carnavalsartikelen
mantels - steken - kroontjes

scepters - breuken - medailles
schouderlappen

linten - borduurwerk
alle bedrukkingen

Pins en plaketten 
in verschillende vormen,

maten en prijzen

F
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S
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Tenten geschikt voor 
barbecue

tuinfeesten
voetbaltornooien

enz ...

W. VERHAEGEN
en Zonen

E-mail: willy.verhaegen2@telenet.be  

Zondag 28 november 2010
Gemeenschapscentrum Ten Takel

Zonhoven
Aanvang 14u11

Een organisatie van BOL - Buutte-Onderwijs Limburg

16de Try-Out
voor

Tonpraters
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Artiestenavond
2010

Presentator Yvo Smeets
Kareltje (parodie)

Jimmy Ke (zang)

Esther en Stephanie (komisch)

Argo (zang)

Let’s do it (showgroep)

Meister Martijn (zang)

Boer Martijn (zang) Apollonaiskes (zang)
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Een organisatie van FEN-Limburg 
in samenwerking met 

Nit te Geluive - Smeermaas 

Renaldo (animatie)

Twirlstars

DJ Marcel (licht en geluid) 

Sjeng de Belsj (zang)

Estebleef (zang)
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Presentator
Smeets Yvo
Pastoor Goossenslaan, 29
3631 Uikhoven-Maasmechelen
Gsm 0477/67.52.12

Let’s do it (Showgroep)
Van Pol Mieke
Alexanderplein, 7    
5168 BE Meyel (NL)
Gsm: 0031 630.157.498
E-mail: meikevanpol@home.nl

Esther en Stephanie
A.A. De Schrevel 
Burgemeester A. Campostraat, 20
6336 BP Hulsberg (Nederland)
Tel.: 0031/622.149.766
E-mail: a.deschrevel@gmail.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

Renaldo
Verheyen Marc
Kiezelweg, 49
3620 Veldwezelt
Tel.: 089/73.27.33
Gsm.: 0475/76.28.73
E-mail: renaldo.wonderland@pandora.be 

Boer Martijn
Van Hove Martin
Winterdijkweg, 59
3950 Bocholt
Tel.: 011/44.10.77
Gsm. 0497/82.34.13

Claudia Ansel
Janssen Annie
Veldhofstraat, 151
NL-6471 CH Eygelshoven
Tel.: 0031/455.350.921
Gsm.: 0031/613.253.516
E-mail: pe.anro@home.nl 

Jimmy Ke
TV Ellef
Dorpstraat, 8
NL-6049 BV Herten (Nederland)
Tel.: 0031/475.350.061
Gsm.: 0031/644.041.064
E-mail: info.tvellef@nl

Meister Martijn
TV Ellef
Dorpstraat, 8
NL-6049 BV Herten (Nederland)
Tel.: 0031/475.350.061
Gsm.: 0031/644.041.064
E-mail: info.tvellef@nl

Kareltje
Diels Jean
3920 Lommel
Gsm. 0479/59.39.93
E-mail: dielsjean@hotmail.com

Licht & Geluid
D.J. Marcel
Dj soundtechniek
Uikhovenstraat, 22   3631 Uikhoven
Gsm.: 0493/10.43.37
E-mail: Goyen.marcel@hotmail.com 

Clown Argo
Puelinckx Argo
Mgr. Bremstraat,, 26
3272 Testelt
Gsm.: 0495/16.01.77
E-mail: info.clownargo.com

De Apollonaiskes (Zanggroep)
Mechels Boris
Kiezelweg, 286 bus 6   
3620 Lanaken
GSM: 0497/82.34.13
E-mail: apollonaise@telenet.be

The Twirlstars
Thijs Karin
Steegstraat, 33  3620 Lanaken
Tel.: 089/71.16.05
Gsm.: 0476/90.70.69
E-mail: karinthijs@base.be

Sjeng de Belsj
Tel. 089/50.27.93
Website: www.sjengdebelsj.com

FEN-Vlaanderen kan u 
deze artiesten warm 

aanbevelen!

Nieuwe computertoepassing in de maak 
voor alle FEN-leden 

Om onze slogan “FEN-Vlaan-
deren in dienst van carnaval” 
nog meer in de verf te zetten 
kunnen wij u verklappen dat 
momenteel hard gewerkt wordt 
aan het schrijven van een volle-
dig nieuwe computertoepas-
sing voor onze federatie.  
Deze nieuwe toepassing zal niet 
alleen instaan voor het beheer 
van de interne administratie 
van onze federatie maar zal 
eveneens via onze website 

toegankelijk gemaakt worden voor al de aangesloten verenigingen. 
Ze zullen er handig gebruik kunnen van maken. 
Wij hadden gehoopt deze nieuwe toepassing in gebruik te kunnen 
nemen vanaf 1 november 2011. Helaas neemt het schrijven van 
het nieuwe computerprogramma iets meer tijd in beslag dan 
oorspronkelijk voorzien. Een fenomeen dat je nogal vaak tegenkomt 

bij het maken van een nieuwe omvangrijke constructie, of niet 
soms? 
Maar wees gerust, zodra alles klaar en voldoende uitgetest is 
zullen al onze leden de nodige documentatie schriftelijk an huis 
toegestuurd krijgen. 
Elke vereniging zal door deze nieuwe toepassing via onze bestaande 
website de mogelijkheid krijgen om al haar gegevens in te kijken.  
We denken hier bijvoorbeeld aan:
- alle adresgegevens en communicatiemogelijkheden;
- een overzicht van de afgesloten verzekeringen;
- een overzicht van alle in het verleden ontvangen Zilveren Narren  
 en Euronarren
- een overzicht van alle betalingen en eventueel openstaande
 rekeningen;
- enz.
Kortom, een zeer handig instrument, waarbij u op elk moment van 
de dag via een persoonlijke code een gedetailleerd beeld zal krijgen 
van alle gegevens van uw vereniging, waarover wij beschikken, 
zonder dat u hiervoor op de een of andere wijze contacteert. 
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Te koop - Te huur
prachtige prinsenwagens, met polysterfiguren en onderstel

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

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

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

0694/010306

Contactadres : CV De Muiletrekkers
Van Kerckvoorde Frank - Staakstraat, 20 - Assenede
GSM 0473/22 26 81 - GSM 0476/39 97 74
www.dekazoebereers.be

Te huur
Prachtige prinsenwagen met polyesterfiguren en onderstel
Vraagprijs : € 300,00 per dag

1332/240307

Contactadres : C.V. De Naomiekes
Bertrand Chretien - Tongershuisstraat 41 - 3700 Tongeren
Tel. 012/23 27 28 - GSM 0485/91 16 96

Te koop - Te huur
Prachtige prinsenwagens

0894/150208

Te huur
Diverse wagens

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

Communicatie kan 
in het Nederlands

1095/131106

Contactadres : Apollonaise -Lanaken
Mechels Boris - Kiezelweg, 284/6 - 3620 Lanaken
GSM 0497/82 34 13 - apollonaise@telenet.be

Te huur
Carnavalswagen moet dringend weg wegens aankoop van nieuwe!
Thema: Kermis
Het is een mooie wagen volledig in polyester en zeer stevig.
Dubbele banden en onderstel in perfecte staat met trekhaak.
L: 14,00 m - B: 4.20 m - H:5,00 m (maar kan afgebouwd worden 
naar 4 meter). Het middelste gedeelte is gemaakt als stockagerui-
mte voor drank, snoep, confetti, ...
Op het voorste gedeelte kunnen zeker 30 personen staan, en vana-
chter is er ook plaats voor een 4-tal personen of eventueel DJ.
Ook in de botsauto’s kunnen mensen zitten en deze kunnen rond-
draaien.Dissel pas volledig nieuw gezet!
Aan de zijkant en boven de botsauto’s hangen volledig nieuwe 
lampjes die allemaal afzonderlijk aan en uit kunnen gaan.

1214/010410

advertenties “te huur” en “te koop”

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

Te koop
Twee prachtige poppen in isimo met als thema “French Can Can”. 
Prijs overeen te komen.
 

0564/130909
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Te koop
Carnavalremorque in zeer goede staat (reglementaire maten) 
alsook de bijbehorende kostuums.
Telefonisch bereikbaar na 17 uur.

Contactadres : 
Den Ouverschot - Vilvoorde  
Boleyn Eddy - Nieuwstraat, 12 - 1800 Vilvoorde
GSM: 0495/22 00 51 - eddy.boleyn@pandora.be 

Contactadres : Nit te Geluive - Smeermaas
Moonen Servé - Brugstraat, 3 bus - 3620 Lanaken
Tel: 089/71 29 37 - GSM: 0477/21 29 03  
servaas.moonen@telenet.be

Te koop
Dertigtal prachtige kostuums, thema Heer en Dame”.
Er behoren ook afzonderlijke tasjes bij. 
Richtprijs: 30euro per stuk

1059/140310 

0580/160310

Contactadres : De Foefelere - Bilzen
Smets Kylie - Sint-Remigiusstraat 22 - 3740 Waltwilder (Bilzen)
GSM: 0497/10 70 86  kylie.smets@telenet.be

Te koop
Carnavalswagen met als thema “Virus”, maar hij kan vrij gemak-
kelijk omgebouwd worden tot een ander thema.
L:10,00m - B:2,50m - H:4,00m
Er is een hut op gebouwd met een waterdicht dak waar een DJ 
plaats kan nemen en waar tevens heel wat snoep, e.d. kan opge-
borgen worden.
De wagen is beschikbaar vanaf 27 juni 2010. 

1465/170310 

Contactadres : De Muffy’s - Temse
De Kerf Mira - Priester Poppestraat 9 - 9140 Temse
GSM: 0472/58 47 10 - marcdepreter@skynet.be

Te koop
Prachtige carnavalswagen bestaande uit drie delen van elke 7 à 8 
meter. Deze wagens kunnen getrokken worden door auto’s.
Voorzien van een verlichting van 5000 watt en afgewerkt met 
kunstgras.
Prijs overeen te komen. Info bij Marc De Preter. 0472/58 47 10

1171/180210

Contactadres : De Kazoebereers - Zottegem
Magerman Paul - Leon Lefevrestraat, 28 - 9620 Zottegem
GSM: 0476/50 07 05 (Gunther Hulstaert) - gunther.hulstaert1@telenet.be    
GSM: 0473/67 12 55 (Paul Magerman)

Te koop
 Twee praalwagens met als thema “Op jacht” + 1 pop.
H: 3,90 B: 3,70 L: 1x4 m en 1x9m. Beschikbaar vanaf juli.

0636/180210

Contactadres : De Peerkes - Lokeren
Haentjens Kristof - Vieremmerstraat,1 - 9160 Lokeren
Tel.: 09/356 8018 - GSM: 0497/59 59 95 - hano@skynet.be 

Te koop
Carnavalwagen 2010 - Thema “Naar de kermis”.
Volgende zaken zijn te koop:
- opbouw tractor - vier botsautootjes
- onderstel 1 - muizenspel met vier grote muizenratten en 
verkoper.
- onderstel 2 - draaimolen met vier poppen op vliegertjes.
- onderstel 3 - poppen.
- onderstel 4 - viskraam met drie poppen.
- onderstel 5 - spookkasteel met één pop.
Bij dit alles horen ook kostuums (witte jurken) en een pop die voor 
je wordt gehouden. Meer info en foto’s >>> zie mailadres. 

0181/190210

advertenties “te huur” en “te koop”

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

Contactadres : Ridders van Brunengeruz 
Tienen 
Uyttebroeck Agnes  Jubileumlaan, 49 bus 2
3300 Tienen
Telefoon : 016/81.60.72  
Gsm : 0474/57.87.71 
fb721070@skynet.be 0062/250809
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advertenties “te huur” en “te koop”

Contactadres : De Stroopmennekes - Borgloon
Rochus Eddy - Rullecovenstraat 119  - 3840 Borgloon
GSM: 012/74 57 26 
E-mail: cvdestroopmennekes@telenet.be

Te koop
Mooie carnavalswagen met polyesterfiguren en onderstel.
Prijs overeen te komen.

1388/160910 

Contactadres : De Kazoebereers - Zottegem
Magerman Paul Leon - Lefevrestraat, 28 - 9620 Zottegem
GSM: 0476/50 07 05 (Gunther Hulstaert) - gunther.hulstaert1@telenet.be    
GSM: 0473/67 12 55 (Paul Magerman)

Te koop
Twee koppen om op een carnavalswagen te plaatsen.
Prijs overeen te komen.

0636/290909 

Contactadres : De Sloebers - Hamme
Timmermans Erik  - Landbouwstraat, 22 - 9220  Hamme 
GSM: 0486/16 13 90 - siske_db@hotmail.com 1375/181009 

Te koop
Aanhangwagen. Lengte 9 m (dissel inbegrepen).
Breedte: 2,50 m - H: 1,00 m (zonder opbouw), met opbouw 3,50 m.
De opbouw en de dissel zijn gemakkelijk te verwijderen.
Prijs overeen te komen.
De wagen kan bezichtigd worden na contact met Timmermans Erik 
in de werkhallen te Hamme.

Contactadres : De Doorbieters - Lanaken
Caubergh Johny - GSM: 0472/34 66 57  -  doorbieters@telenet.be

1229/141009 

Te huur
Carnavalswagen met als thema “Après Ski” of “Tirol”.
De wagen is in uitstekende staat.

Contactadres :  De Vudszelkes Sint-Truiden
De Bruyn Koenraad - Zoutleeuwsesteenweg, 166 - Sint-Truiden
GSM 0477/55 72 85  -  koenraad.debruyn@telenet.be

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

1178/300309 Contactadres : De Samsons - Zottegem
Eeckhout Jolien
GSM: 0477/65 77 90 - jolieneeckhout_21@hotmail.com

Te koop
Driedelige praalwagen (onderstellen niet inbegrepen). De wagen kan 
perfect overgebouwd worden.
Er zijn acht zitplaatsen voorzien en drie staanplaatsen. Daarbij hoort 
nog een kleine omgebouwde zitmaaier met vijf zitplaatsen voor kin-
deren. De zitmaaier wordt niet verkocht.
De bijbehorende kostuums zijn eveneens te koop.

0609/180210

Contactadres : 
CV De Weerelt - Wellen
Billen Mario 
Kukkelbergstraat, 50 
3830 Wellen 
GSM: 0497/31 00 87 
mario.billen@telenet.be
www.cvdeweerelt.be
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Te koop
Carnavalkledij
- 19 kostuums: thema “Hippie’s”.
- 31 kostuums: thema “Disco”(zie foto).
Tevens ook verschillende figuren te koop.
- polyester poppen: 3m hoog (2 stuks).
- polyester fruit: appels, appelsienen, enz, ... (7 stuks).
- isomo koetsier : 2,50m hoog Prijs overeen te komen
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Contactadres :  
De Sjikke Stikken - Baasrode
De Visscher Sven 
Schippersdijk, 2 
9200 Baasrode 
GSM: 0473/36 23 77
sjikkestikken@hotmail.com

               Te Koop 
Levensgroot Ros Beiaard in perfecte staat.
Zelfrijdend mits vorkheflift. 
Voor carnaval of andere doeleinden.
Prijs overeen te komen.

1138/170210

advertenties “te huur” en “te koop”

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

Te koop
Carnavalswagen met als thema “Politie”.
De stukken zijn enkel los te verkrijgen. Twee motards + motto + 
verkeerslicht + flitspaal + verkeersborden.
Wij verkopen ook onze kostuums. 14 pakken en 7 stellen van 4 poppen.

1329/200309

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.

Contactadres : Jonge Kampse Narren - Leopoldsburg
Martens Tom - Generaal Lemanstraat, 24 - 3970 Leopoldsburg
GSM: 0477/54 12 53  
tom@jongekampsenarren.be 1167/150510

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

Te koop
Nieuwe driedelige wagen met als thema “Beethoven goes crazy.
Afmetingen: L: 15m - H: 4m - B: 3m.
Prijs overeen te komen. 

Contactadres : Orde van de Poperingse Potüls - Poperinge
Inion Michael    Switch Road 41   8970 Poperinge
GSM: 0497/83 82 10   
michael.inion@telenet.be

Te koop
Prachtige wagen - Thema “Rock & Roll”
Volledig hernieuwd geschilderd, bestaande uit twee delen, van elk 
ongeveer 7 meter lang.

1042/25/03/10

1444/090210

Contactadres : Nabukodonosor - Bazel
Smet Kurt - Schaudries, 1 - 9150 Rupelmonde
GSM: 0476/30 28  73 - grt.3@telenet.be

Te koop
(Staan)praalwagen.
Thema: Nutty professors.
Drie wagens van elk 11 meter lang met twee heftruksystemen, alsook 
een auto met “Einstein”.
De verlichting wordt eveneens mee verkocht (25.000 watt).
Prijs overeen te komen (De praalwagen wordt ontmanteld vanaf half 
april 2010). www.kvnabukodonosor.be 

1091/070210

Contactadres : De Samsons - Zottegem
Eeckhout Jolien
GSM: 0477/65 77 90 - jolieneeckhout_21@hotmail.com

Te koop
12 smurfenkostuums. Kostuum met kop nog in perfecte staat.
Slechts voor vier stoeten gebruikt.
Heksenkostuums met hoed inbegrepen in perfecte staat.
Slechts zes keer gebruikt.
Prijs overeen te komen.
15 kostuums met kop. Thema “De Leeuwenkoning”.
Vraagprijs: 150 euro per stuk 

0609/160210
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Contactadres : De Biersussen - Balen
Verheyen Michel - Musstraat, 8 - 2490 Balen
GSM: 0494/13 11 99 
michel@debiersussen.be

Te koop
Prachtige carnavalswagen. Thema “Feesttafel”.  

0771/040209

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

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. 

1353/120509

Contactadres : De Stromannen - Koninksem
Donnay Ronny - Astridlaan, 86 - 3700 Tongeren
GSM: 0478/76 21 88 - ronny.donnay@hotmail.com

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).
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. 

0833/220609

Contactadres : De Zwarte Panters - Hamme
Verbraeken Luc  - Stationsstraat, 13  -  9220 Hamme
GSM: 0496/06 80 76 - luc.verbraeken@mil.be

Te koop
Zelfrijdende carnavalswagen die meteen kan gebruikt worden
(niet beschadigd). Kledij eveneens te koop. 
Prijs overeen te komen.

Meer info op de website http://sites.google.com/site/zwp/

0185/291009

Contactadres : Halfweg - Kaggevinne
Verheyden Noël  Diestersteenweg, 268  3293 Kaggevinne
GSM: 0473/49 93 26 

Te koop
De wagen “Piratenboot” inclusief de kostuums (zonder chauffeur en 
tractor) is ook te huur tegen de prijs van 250 euro per stoet.
Indien er eveneens in een tractor met chauffeur dient voorzien 
te worden kan er prijs opgevraagd worden bij een van de beide 
verantwoordelijken.
Bijkomend telefoonnummer: 0477/46 33 87 (Reynders Mario). 
 

1147/281209
Te koop

Prachtige carnavalswagen gebouwd op het onderstel van een Bed-
fordvrachtwagen, dus zelfrijdend.
Hij is 11,00m lang, 3,00 meter breed en 3,60m hoog.
Er steekt een nieuwe batterij in, en is pas geverfd.
Het thema waar hij voor gemaakt zou worden is “Marine”,maar 
door omstandigheden verkoop ik hem nu.
In het midden van de wagen is een grote bak voorzien voor allerlei 
snoepgoed of ander werpmateriaal.
Vooraan naast de chauffeur kunnen de stroomgroepen geplaatst 
worden.
Bovenaan achter het stuurwiel is er plaats voor 3 personen.
De wagen is voorzien van een afsluiting voor de veiligheid van de 
personen op de wagen.
De vraagdrijs is € 2000, of doe een goed bod! 

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

1476/210910
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Contactadres : De Kanunnikskes - Borgloon
Bart Vankriekelsvenne - Boomstraat, 88  - 3840 Borgloon
GSM: 0477/ 41 51 93 - bart.nadine@telenet.be

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

1100/070609

2. Prachtige “Belle Epoque”- kledij. Elf dames en zes heren.
    Slechts één seizoen gebruikt.
Voor meer informatie: www.kanunnikskes.be

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

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

0836/070409

Te koop
1. Thema “Zaïre”. Prachtige kostuums (16 in totaal) alsmede kleine 
wagentjes om zelf te duwen met 6 bijpassende kostuums. Vallen 
zeer goed op!
2. Thema “Carnaval ind e soep”. Mooie wagen met bijpassende 
kostuums (ook afzonderlijk verkrijgbaar). 

Contactadres : 
De Molensteenvrienden 
Sint-Gillis-Waas
Steur Ronny 
Stroperstraat, 5 c 
9170 Sint-Gillis-Waas
GSM: 0495/69 59 19 
E-mail: ronnysteur@telenet.be 0606/080410

Te koop
Carnavalswagen moet dringend weg wegens aankoop nieuwe!
Thema: Kermis
Het is een mooie wagen volledig in polyester en zeer stevig.
Dubbele banden en onderstel in perfecte staat met trekhaak.
L: 14,00m – B: 4,20M – H: 5,00m (maar kan afgebouwd worden 
naar 4,00 m).
Het middelste gedeelte is gemaakt als stockageruimte voor drank, 
snoep, confetti, …
Op het voorste gedeelte kunnen zeker 30 personen staan en van-
achter is er ook plaats voor een 4-tal personen of eventueel DJ.
Ook in de botsauto’s kunnen mensen zitten en deze kunnen rond-
draaien.
Dissel pas volledig nieuw gezet!
Aan de zijkant en boven de botsauto’s hangen volledig nieuwe 
lampjes die allemaal afzonderlijk aan en uit gaan.
Mail voor prijs en meer informatie naar:
apollonaise@telenet.be 

Contactadres : Apollonaise - Lanaken
Mechels Boris - Kiezelweg 284/6 3620 Lanaken
GSM: 0497/82 34 13 - Email: boris.mechels@telenet.be

1214/010410

Te koop
Carnavalswagen met als thema “Cowboysaloon” maar heeft vele 
mogelijkheden.
Afmetingen: L:6,65 - B:2,55 - H: 4,00
De prijs is bespreekbaar.

Contactadres : De Pleziermakers - Leuven
Janssens Cindy - Dunberg, 71 - 3210 Lubbeek
GSM: 0496/51 54 37 - Email: depleziermakers.cindy@hotmal.com 

1368/310710

Te koop
1.Praalwagen - Thema “Brandweer”.
Prachtige brandweerwagen met beweegbare en uitschuifbare lad-
der.
2. Praalwagen - Thema “Piraten”.
Mooie boot die gebruikt wordt als piratenboot maar die eveneens 
dienst kan doen in een ander zeemansthema.
3. Kledij - Thema “Brandweer” . Hetzelfde model voor dames en 
heren.
4. Kledij - Thema “Saloon”. Enkel geschikt voor dames.
5. Kledij - Thema “Piraten”. Hetzelfde model voor dames en heren. 
6. Popcorn - In grote hoeveelheden aan interessante prijzen. 
Fotomateriaal aangaande voormelde zaken kan je terugvinden op 
de website http://www.defeestbeeste.be/site/?page_id=370

Contactadres : De Feestbeeste - Hoepertingen
Hauben Steve - Brikhof, 99 - 3840 Borgloon
GSM: 0497/25 81 85 - Email: steve@defeestbeeste.be 

1301/270810
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Te koop
Prachtige kleurrijke wagen, helemaal in orde (schilder- en timmer-
werken, banden, ...).
Afmetingen: B: 3.50m - H: 7.50m
De wagen kan door een jeep getrokken worden.
Vraagprijs:
- kopen: 950,00 euro
- huren: 150,00 euro, zonder muziek, zonder trekvoertuig en 
zonder chauffeur). 

Contactadres : Nie Kapot te Krage - Tongeren
Daniels Sabine - Bulkerstraat, 2 - 3700 Tongeren
GSM: 0497/03 24 98 - Email: sabinedaniels@telenet.be 

1427/070910

Te koop
Kop Julius Caesar: prijs 100 euro - Kop Centurion: prijs 100 euro
Asterix: prijs 150 euro - Obélix: prijs 150 euro - Idéfix: prijs 150 euro
Voor alle info: cvfarfalla@hotmail.com - Contactpersoon Dimitri.

Contactadres : 
Farfalla - Merelbeke
De Raeve Ronny 
Sint-Jozefstraat 45 
9820 Merelbeke 
Email: 
cvfarfalla@hotmail.com

0704/160410

Te koop
34 unieke, handgemaakte, verlichte kostuums van 2010!
Unieke creaties die een geweldige indruk nalaten!
Thema: Mexico
14 mannenkostuums bestaande uit broek, hemd, dikgevoerde jas, 
riem met LED-verlichting, MEGA foam sombrero met LED-verlicht-
ing en een foam gitaar om het geheel af te werken!
12 vrouwenkostuums bestaande uit Latino-rok (veel stof!), hemd, 
riem met LED-verlichting, pluimenkraag, foam hoeden met veren
8 kinderkostuums. Dit zijn kopies van de volwassenenkostuums 
maar dan zonder verlichting. De jongens hebben een kleine som-
brero en de meisjes een veren hoofddeksel.
EXTRA - cape + kleine sombrero voor de chauffeur - enkele bi-
jhorende draagtassen - overgebleven stoffen.
Doe een serieus bod!
Meer info en foto’s per mail!bestuur@grimbiaca.be

Contactadres : Grimbiaca - Opgrimbie
Vanhex Frank - Graafgracht 18 b - 3690 Zutendaal 
GSM: 0477/39 11 49 - Email: frank.vanhex@skynet.be 

1333/020410

Te koop
Prachtige carnavalswagen met als thema “Jokerfantasy”
De wagen is gemaakt uit polyester en is volledig demonteerbaar.
Hij bestaat uit twee delen en ieder deel is voorzien van een dissel, 
zodanig dat hij aan een andere wagen kan aangepikt worden.
Info: www.snot-e-bellen.be

Contactadres : De Snot-e-Bellen - Vilvoorde
Loos Francis - Perksestraat 32 - 1800 Vilvoorde
GSM: 0496/83 19 95 - Email: gaienne@gmail.be 

0821/280410

Wie wenst er meer dan drie gazetjes te ontvangen?
Een aantal verenigingen hebben ons al enkele malen gevraagd of de 
mogelijkheid bestaat om tegen betaling meerdere exemplaren van 
de Gazet van de Carnavalist te ontvangen.
Het is inderdaad zo dat elke vereniging per editie drie exemplaren 
ontvangt waardoor in de meeste gevallen slechts een beperkt aantal 
bestuursleden ons ledenblad in handen krijgt, of na de vergadering 
mee huiswaarts kan nemen. 
Omdat wij er steeds en altijd voor ijveren om iedereen zo goed 
mogelijk tevreden te stellen werd besloten een gunstig gevolg te 
geven aan deze vraag.
Vanuit praktisch oogpunt en om te kunnen blijven genieten van de 
gunstige voorwaarden inzake posttarieven stellen wij voor om ook de 
bijkomende gazetjes per drie exemplaren te verpakken. Je kan dus 
bij wijze van spreken kiezen voor 3, 6, 9, ... extra gazetjes per editie.  
De kostprijs voor een gans seizoen (dus vier edities) zou neerkomen 
op € 15,00 (alle kosten inbegrepen) per set van drie stuks.
Indien uw vereniging geïnteresseerd is, dien je de bestelling schriftelijk 
door te geven aan de voorzitter van de federatie via een mailbericht 
of een briefje.  
Voorwat de huidige editie aangaat krijgt elke vereniging die intekent 
op deze mogelijkheid het gekozen aantal exemplaren nagestuurd.

advertenties “te huur” en “te koop”
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Ingetogen willen wij even terugdenken aan diegenen die ons jammer genoeg kort geleden zijn ontvallen.

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

Frans Aendenroomer

Echtgenoot van Mia Schonkeren

Bestuurslid De Zandmennekes - Molenbeersel
Geboren te Hunsel 3 april 1940

Overleden te Molenbeersel op 19 september 2010

De Heer

Eduard De Sager

Echtgenoot van Marcella Van Rompaey

Voorzitter Federatie Klein-Brabant Vaartland
Lid van De Mandenvlechters - Bornem
Geboren te Weert op 27 maart 1940

Overleden te Bornem op 29 mei 2010

De Heer en Mevrouw

Pascal en Deborah Thijs- Corstjens

Papa en mama van Nathalie

Lid van Mök niks Oet - Lanaken 
Pascal werd geboren te Bilzen op 30 mei 1979 

en Deborah werd geboren te Genk op 19 juni 1981.
Samen zijn ze tengevolge van een verkeersongeval 

overleden te Diepenbeek op 15 februari 2010

De Heer

André Hutse

Echtgenoot van Nathalie Gerits 

Lid van Van Eisder Gijs tot Bosbeir - Eisden

Geboren te Leut op 9 juli 1952

Overleden te Leut op 20 juli 2010

De Heer

Guido Vanhaeren

Lid van De Charlies - Tongeren

Geboren te Tongeren op 17 april 1954

Overleden te Tongeren op 8 april 2010

Mevrouw 

Gerda Putzeys

Lid van de Orde van de Tutters - Tuilt (Kuringen)

Ex-Prinses 2009

Geboren te Stevoort op 28 februari 1951

Overleden te Hasselt op 15 april 2010






