editoriaal

Geachte lezer
Beste carnavalsvriend
De Ronde van Frankrijk zit erop, de
voetbalcompetitie draait al op volle
toeren, de natuur tooit zich in prachtige
herfstkleuren, de avonden hullen
zich vroeger in duisternis. Tekenen
die er allemaal op wijzen dat het
carnavalseizoen in aantocht is.
De gedreven carnavalisten zitten er
al dagen en weken naar uit te kijken.
Velen hebben zich ondertussen al
teruggetrokken in een of andere loods
of atelier om de basis te leggen van wat
binnen enkele maanden hun nieuwe
carnavalswagen moet worden.
De talloze eet- en restaurantdagen
hebben elkaar de laatste weken in
een ijltempo opgevolgd. Een traditie
die de laatste jaren een aanzienlijke
uitbreiding kende. Maar wat wil je, er
moeten lieve centjes in de lade komen  
omdat de kosten ook jaar na jaar
toenemen.
Wat de toekomst betreft ziet de situatie
er alles behalve ongunstig uit. Het
aantal aangesloten verenigingen ligt op
dit moment hoger dan het aantal vorig
jaar op hetzelfde moment.
Je zult ons dus niet horen klagen.
Integendeel, zonder tegenslag zal
op 11 november om 11.11 uur onze
fonkelnieuwe website op het internet
geplaatst worden. Tevens zal vanaf
hetzelfde moment onze nieuwe
computertoepassing operationeel zijn.
Een systeem dat trouwens toegankelijk
zal zijn en kunnen gebruikt worden door
alle aangesloten leden. Meer hierover
vind je elders in deze editie.
Hoewel de mogelijkheid bestond
om zowel de nieuwe website als de

computertoepassing eerder te lanceren,  
hebben we opzettelijk gekozen voor de
unieke datum van 11 november 2011. Of
anders geschreven: 11.11.11!
Een unieke gebeurtenis die niemand van
onze huidige generatie nog zal meemaken.
Uit de informatie die stilaan van alle
kanten op onze redactie binnen sijpelt,
blijkt eens te meer dat onze carnavalisten
nog lang geen gebrek hebben aan
gezonde inspiratie. De diversiteit van
evenementen   die gepland staan voor
deze unieke dag, zijn zeer uiteenlopend,
gaande van de klassieke openingsrituelen
tot zelfs huwelijken die zullen gesloten
worden. Fervente carnavalisten die al
geruime tijd samenleven, maar gewacht
hebben om elkaar het jawoord te geven
op 11 november 2011.
Persoonlijk vind ik dat gewoon super.
Nooit eerder gezien en wees er maar van
overtuigd dat het in de geschiedenisboeken
over carnaval zal opgetekend staan.
Het zou bijzonder interessant zijn mochten
de verenigingen ons aangaande dergelijke
unieke feiten of evenementen, tegen de
volgende editie van ons ledenblad, een
klein verslagje met het relaas en een
fotootje kunnen bezorgen.
Anderzijds zijn dergelijke initiatieven een
uitermate geschikt middel om aan het brede
publiek te tonen met welke creativiteit en
gedrevenheid onze Vlaamse carnavalisten
hun
geliefkoosde
vrijetijdsbesteding
beoefenen. Promotiemateriaal van de
bovenste plank, zou ik durven stellen.
Iedereen zal ondertussen ook al
kunnen vaststellen hebben dat onze
activiteitenkalender opnieuw een lijvig
beestje is geworden dat rijkelijk gevuld is
met een breed scala van evenementen.
En hij had best nog wat dikker kunnen
zijn indien we er de activiteiten hadden
kunnen in opnemen die ons doorgegeven
werden, nadat de drukker zijn persen al
had opgestart. Een beetje meer aandacht
hiervoor en iets vroeger uit de startblokken
schieten in de toekomst zou al een grote
stap in de goede richting zijn.
Hoe dan ook, we zijn, vanuit onze
Inhoud
Voorwoord

carnavalistische
geaardheid,
altijd
optimistisch geweest en we twijfelen er
geen seconde aan, dat naar de toekomst
toe alles “nog” beter zal worden.
Wat de F.E.N.-evenementen betreft hebben
we de Artiestenavond inmiddels al achter
de rug. Al bij al een bijzonder geslaagd
evenement, zowel voor de inrichters als
de artiesten die hun kunnen kwamen
etaleren. Een beeldverslag dienaangaande
vind je terug in dit ledenblad.
Op 27 november staat vervolgens de TryOut van het Buutte-onderwijs Limburg
geprogrammeerd. Een zondagnamiddag
waar de lach en de humor het centrale
thema vormen. Hoewel het aantal
leerlingen de laatste jaren afneemt - wat
we bijzonder betreuren - zal er in ieder
geval gezorgd worden voor een rijkelijk en
gevarieerd programma.
Ons jaarlijks F.E.N.-Feestbanket hebben
we dit jaar voor de eerste keer, een
week later   geprogrammeerd, omdat
het in het verleden vaak samenviel met
het
Sint-Niklaasweekend,
waardoor
tal van carnavalisten, met kinderen en
kleinkinderen, niet de mogelijkheid hadden
om aan ons banket deel te nemen.   
Het F.E.N.-Banket zal dus doorgaan op
zondagnamiddag 11 december in dezelfde
feestzaal als vorig jaar, namelijk De Snip te
Moorsel (Aalst).
Vier weken later mogen we ons opmaken
voor het Feest der Goedgemutsten 2012,
dat deze keer op 7 januari zijn tenten
opstelt te Halle.  
Wij durven er op rekenen dat, na de
minder goede opkomst in 2011, onze
F.E.N.-fanaten   deze datum - net zoals
in het verleden - in hun agenda’s zullen
“beitelen”.
Het Feest der Goedgemutsten is “HET”
ledenfeest van onze federatie en dus
mogen we ook verwachten dat onze leden
er massaal aanwezig zullen zijn.    
Met carnavaleske groeten en veel succes!
Jef Langenaeken
Voorzitter F.E.N.-Vlaanderen
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nieuws

Nieuwe computertoepassing en website
in de maak voor alle FEN-leden
-  het downloaden van digitale adreslijsten, enz.
- het downloaden van verzekeringsattesten en talloze andere
documenten zonder enige tussenkomst van de FEN-administratie.
Voor de verenigingen die hun verzekeringen via internet
aanvragen zullen geen verzekeringsattesten meer per post
verstuurd worden. Van zodra de aanvraag door ons behandeld is
zal het verzekeringsattest beschikbaar zijn op onze site en kan de
vereniging het attest inkijken, dowloaden en eventueel uitprinten
via haar eigen toegangscode.
Kortom, een zeer handig instrument, waarbij de aangesloten
leden op elk moment van de dag via een persoonlijke beveiligde  
code een gedetailleerd beeld zullen krijgen van alle interessante
gegevens, waarover wij beschikken, zonder dat ze ons hiervoor op
de een of andere wijze contacteren.
Het zal voor iedereen een beetje wennen worden, maar wij kunnen
u nu al garanderen dat we samen met onze ploeg van computer
specialisten alles in het werk gesteld hebben om zowel de website
als de applicatie zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.
Het is een project dat de voorbije maanden veel inzet van tal van
mensen heeft gevergd en een pak centjes heeft gekost, maar we
zijn er bijzonder fier op dat we onze leden dit kunnen aanbieden
op grond van onze slogan “fenvlaanderen in dienst van carnaval”.
Juist! Deze titel - of toch bijna dezelfde - heb je exact 12 maanden
geleden al kunnen lezen in ons ledenblad.
Twee jaar geleden werd binnen de Raad van bestuur beslist om tegen
het begin van het carnavalseizoen 2011, inzake onze ledenadministratie, van start te gaan met een volledig nieuwe computerapplicatie.
Het bestaande programma dat inmiddels tien jaar  oud  was voldeed
immers niet meer aan de noodzakelijke technische vereisten.
Door omstandigheden heeft dit project helaas een aanzienlijke vertraging opgelopen. Maar geen nood, op dit moment zitten we perfect op schema en sinds de maand mei heeft het gespecialiseerde
bedrijf Anaxis uit Hasselt de zaak in handen en zullen we eerstdaags
niet alleen beschikken over een nieuwe  computertoepassing maar
ook over een fonkelnieuwe  website.
Op het moment dat u dit ledenblad in handen krijgt zou volgens
de planning het project kant en klaar moeten zijn, maar als goede
carnavalisten hebben we besloten om onze beide troetelkinderen  
precies op 11/11/11 om 11/11 wereldkundig te maken via internet.
Dus op het moment dat duizenden carnavalsiten het glas zullen
heffen op het nieuwe carnavalseizoen zullen onze computertechnici   
de alomgekende rode knop indrukken om ons nieuwe project
defintief te lanceren.
Elke vereniging zal door deze nieuwe toepassing via onze nieuwe
website en een geïndividualiseerde toegangscode 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;
Gazet van de Carnavalist - Nr 163

4

verzekeringen

Aanpassing tarieven ledenverzekering
Brandverzekering loodsen. Belangrijk!
Iedereeen weet ondertussen dat alle verzekeringen die op facultatieve basis via onze federatie worden afgesloten, op
1 november 2011 vervallen. Het betreft hier in hoofdzaak de ledenverzekering omdat de dekking inzake de burgerlijke
aansprakelijkheid, die automatisch via de betaling van het lidgeld verworven is, 1 mei als vervaldag heeft.
Wat de ledenverzekering aangaat hebben tal van verenigingen hun voorzorgen voor het nieuwe seizoen al genomen. Zij
zullen ondertussen vastgesteld hebben dat de tariefstructuur voor deze verzekering gewijzigd werd. Hierna vind je een
woordje uitleg dienaangaande, alsook nuttige informatie betreffende de brandverzekering van loodsen waar carnavalswagens gestald worden.
en 1 maart of vanaf 1 maart, betalen
brand veroorzaakt wordt aan eigendommen
Ledenverzekering
respectievelijk 7,00 en 5,00 euro.
van derden (buren), is eveneens gedekt
door deze verzekering.
De ledenverzekering, die erg populair is bij
Voor de verenigingen die voornamelijk
onze verenigingen en jaar na jaar aangroeit,
volwassenen onder hun leden tellen, zit er
Indien de loods gehuurd of gratis in gebruik
heeft in het verleden op het vlak van de
naast een administratieve vereenvoudiging
genomen wordt, wordt er op zijn minst
tarieven steeds een onderscheid gemaakt
eveneens een tariefvermindering in.  
een schriftelijke overeenkomst opgemaakt
tussen de beide partijen, waarin de nodige
Anderzijds zullen onze verenigingen
afspraken vastgelegd worden.
zeer binnenkort gebruik kunnen
maken
van
onze
nieuwe
Qua brandverzekering zijn er in principe
computertoepassing, waardoor het
twee oplossingen mogelijk. Ofwel sluit de
beheer van alle verzekeringen een
verenging zelf een brandverzekering af als
pak eenvoudiger zal worden. Meer
huurder of gebruiker, ofwel wordt aan de
hierover vind je in deze uitgave.
brandverzekeraar van het gebouw gevraagd
om een “afstand van verhaal” te voorzien
Brandverzekering
in de polis.   Concreet betekent dit dat bij
Er hebben zich de afgelopen zes
brand, veroorzaakt door de carnavalswagen,
maanden twee bijzonder ernstige
de brandverzekeraar afziet van een
schadegevallen voorgedaan als gevolg
terugvordering van de schadevergoeding bij
van branden ontstaan tijdens werken
de vereniging. Laatst vernoemde regeling
uitgevoerd aan carnavalswagens.
geniet in alle gevallen onze voorkeur, omdat
Het is niet de bedoeling deze
zij niet alleen - in   de meeste gevallen schadegevallen   hier gedetailleerd
de goedkoopste oplossing is, maar ook
tussen de -16-jarigen en de +16-jarigen,
uit de doeken te doen. De media hebben er
een  regeling is die bij een schadegeval de
wat tot gevolg had dat men ons steeds  de
immers al voldoende aandacht aan besteed,   minste kans op betwistingen garandeert.
geboortedata van de te verzekeren leden
doch aangezien wij regelmatig moeten
De eigenaar van het gebouw, alsook de
diende op te geven.
vaststellen dat verenigingen weinig of niet
huurder of gebruiker, zijn immers in dat
op de hoogte zijn van de gevaren die zij
Aangezien het aantal verzekerde -16-jarigen
geval gedekt door dezelfde polis en dezelfde
lopen
op
dit
vlak,
lijkt
het
ons
belangrijk
om
de laatste jaren behoorlijk afnam en omdat
verzekeraar.  
het voor de verenigingen niet altijd evident   dit item wat uitvoeriger te belichten.
Het is dus van cruciaal belang dat elkeen
was om de geboortedata bij elkaar te
De situaties op het terrein zelf kunnen
sprokkelen, werd besloten om met ingang
erg verschillend zijn. Sommige
van 1 november 2011 de tariefstructuur te
verenigingen zijn immers eigenaar van
vereenvoudigen.
een loods terwijl andere een loods of
een gedeelte van een loods huren of
Voortaan zal er dus bij wijze van spreken
gratis in gebruik mogen nemen van
geen onderscheid meer gemaakt worden
een derde.
tussen kinderen en volwassenen en is
het niet langer noodzakelijk om ons de
Afhankelijk van deze situaties is het
geboortedatums van de te verzekeren
aan te raden, zo niet noodzakelijk, om
personen mede te delen.
over een passende verzekering tegen
brand te beschikken.
Vanuit administratief oogpunt, zowel voor
ons als voor de verenigingen zelf, alleszins
Aangezien wij via onze federatie,
een sterke vereenvoudiging.
als gevolg van de grote diversiteit
van de risico’s, geen passend
Er werd dus een gemiddelde tarifering
verzekeringspakket
inzake
berekend
waardoor
de
bestaande
brandverzekering
kunnen
aanbieden,
jaarpremies van 5,00 euro voor kinderen en
dienen wij ons bijgevolg te beperken
10,00 euro voor volwassenen, vervangen
tot enkele belangrijke raadgevingen.
zich op dit vlak goed laat adviseren door een
werden door een premie van 9,00 euro,
verzekeraar of een verzekeringsmakelaar.
ongeacht de leeftijd.
Voor een vereniging die eigenaar is van een
gebouw,
volstaat
het
een
brandverzekering
Voor
bijkomende informatie kan je uiteraard
De premie van 9,00 euro is geldig voor al
af te sluiten waarbij in de eerste plaats
ook terect bij FEN-Vlaanderen.
de verzekerden die ingeschreven worden
het gebouw verzekerd is en eventueel de
tussen 1 november en 1 januari. De leden
De redactie
inhoud. De schade die als gevolg van de
die ingeschreven worden tussen 1 januari
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Aan de Maaskant staat de muziek voor
het nieuwe carnavalseizoen klaar
Tot ver buiten de Belgisch-Limburgse grenzen is het bekend dat er jaarlijks aan de zogenaamde Maaskant een c.d.
wordt opgenomen met allemaal nieuwe ambiancevolle carnavalsliedjes. Stuk voor stuk allemaal nieuwe en unieke
creaties, gecomponeerd en geschreven door Maaslandse carnavalisten. Na het voorbereidend werk duiken alle zangers,
zangeressen en muzikanten de studio in en worden alle nummers op een c.d. gebrand. Gezien het enorme succes
vliegen de schijfjes dan ook als zoete broodjes de deur uit. Dit jaar is men al aan de 20ste editie toe met maar liefst 19
deelnemers. De Porijkes uit Lanaken mogen instaan voor de organisatie. Dat wordt beslist een topper!

De
muziekvereniging/zangroep
“De
Porijkes” uit Lanaken is ontstaan in februari
1989 uit enkele leden van de toenmalige
(gemeente) Politie en RIJkswacht in
Lanaken. De naam was dus snel gekozen:
PO-RIJkes. Deze logo’s staan trouwens nog
steeds in het embleem.
Met de bedoeling om in het Limburgse
Maasland te kunnen meedoen aan het
carnavalsgebeuren, werd op spontane
wijze
een
“harmonieke”
gevormd
door verschillende leden van de twee
politiediensten. Wat aanvankelijk een grap

voor een jaar was, bleek al snel uit te
groeien tot een heuse muziekvereniging.
De kundige muzikale kwaliteiten van
dirigent Lucien Van Damme hebben hier
een cruciale rol gespeeld.
Het tijdperk dat de groep enkel bestond uit
leden van de politiedienst, aangevuld met
echtgeno(o)t(e),   is ondertussen al lang
voorbij. Momenteel is iedereen welkom bij
de sympathieke en door de muziekmicrobe
gebeten groep.
De Porijkes bestaat uit een 30- tal spelende
leden. Ze zijn erg populair aan de Maaskant.
Hun agenda is steeds goed gevuld, maar
prioritair wordt gesteld dat het altijd een
hobby moet blijven zodat ze er ook het
nodige plezier aan beleven.
De repetities gaan door elke woensdag van
20 tot 22 uur in de harmoniezaal van de
K.H. De Hoop uit Gellik. Het repertoire is
erg gevarieerd, zodat zij niet alleen op bals
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en festiviteiten kunnen spelen maar ook
een huwelijksmis kunnen opluisteren.
En of dat allemaal niet genoeg is, hebben zij
ook nog een aanverwante nevenactiviteit,
namelijk het maken van carnavalsliedjes
die bij diverse gelegenheden op het podium
gebracht worden.
Binnen de muziekkapel is er een zanggroep
ontstaan die dit jaar haar 20-jarig bestaan
viert. Zij doen al van in het begin mee aan
de c.d. “Vastelaovend aan de Maaskant”.
Met uitzondering van CD nummer 3 hebben
zij aan alle c.d.’s deelgenomen, inclusief de
kerst- en rock c.d.’s.
Dit jaar viel hen de eer te beurt om de
organisatie van de publieksvoorstelling
van de 20ste c.d. voor hun rekening te
nemen. Deze grandioze activiteit gaat door
op 29 oktober 2011 vanaf 20.11 uur in het
cultureel centrum van Lanaken. Zij hopen
uiteraard veel vrolijke carnavalisten te
mogen begroeten.
De Porijkes zijn lid van de culturele raad van
de gemeente Lanaken, FEN-Vlaanderen  en
van VLAMO.
Indien je meer informatie wenst over deze
vereniging, kan je terecht bij porijkes@
telenet.be of op hun website www.porijkes.
be
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Nieuwe bestuursleden bij FEN-Vlaanderen
Sedert de jongste algemene vergadering van 17 mei 2011 werd de Raad van bestuur versterkt met vier nieuwe krachten, terwijl onze
commissaris voor de doven en gehoorgestoorden, Noël Van Wijnsberghe, met een lange staat van dienst, zijn ontslag indiende omwille
van gezondsheidsredenen.
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.    
Hun contactgegevens kan je terugvinden op onze website en in de gedrukte versie van onze nieuwste activiteitenkalender.

Jeroen Bellings
Provinciaal commissaris
Limburg

Philippe  Geelen
Provinciaal commissaris
Limburg

Kenny De Beyter
Provinciaal commissaris
Oost-Vlaanderen

Xavier Inion
Provinciaal commissaris
West-Vlaanderen

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: 053/78 77 66
E-mail: storck@euphonynet.be
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Orde van de Baksteen doopte reus
Karel I als eerbetoon aan Karel Horvath
Op zaterdag 3 september werd in Steendorp (Oost-Vlaanderen) de eerste reus van de gemeente boven de doopvont
gehouden. Het betrof het doopfeest van Reus Keizer Karel I die tot leven kwam als het ultieme eerbetoon aan de vorig
jaar overleden Kalmän Horvath.
Meer informatie aangaande Kalmän Horvath, de reus zelf, alsook over Jo Bocklandt, de ontwerper van de reus, vind je
hierna.
Kalman Horvath
Kalmän Horvath werd op 13 augustus 1936
geboren in Inke (Hongarije) en overleed
op 12 augustus 2010 te Steendorp.
Toen Kalmän in 1956 het rumoerige
Hongarije ontvluchtte, was hij 20 jaar.  
Zijn tocht eindigde in het kleine Steendorp
in België. Kalmän werd al gauw Karel.  Hij
integreerde zich onmiddellijk in de
Steendorpse gemeenschap.   Wat
later leerde hij Lydia Brijs kennen.  
De volgende stap was hun huwelijk
(15   maart 1958).   Zij kregen een
dochter, Berlinda, en een zoon,
Franky. Verder kregen zij nog twee
kleinkinderen, Nicolay en Aïcha.  Bij
Karel kwam de familie te allen tijde
op de eerste plaats. Hij bleef ook
contact houden met de familie en
vrienden in Hongarije.   Geregeld
bracht hij een bezoekje aan zijn
geboorteland. Hij bouwde een
professionele loopbaan uit waar
velen een voorbeeld aan zouden
kunnen nemen.   Daarnaast was
hij een echte volksmens.   Bewijs
daarvan, zijn enorme vriendenkring.  
Enkele jaren geleden werd hij echter
ernstig ziek.   Ondanks deze ziekte
gaf hij de strijd niet op.   Hij bleef
zich voor zijn familie, vrienden en
verenigingen inzetten.   Maar zelfs
met de mentaliteit en wilskracht
van Karel was deze ziekte niet te
overwinnen.  Hij is op 12 augustus
2010 temidden van zijn familie
rustig ingeslapen.
Carnaval
Ook carnaval heeft steeds een aparte
plaats in zijn leven gehad. Begin jaren
80 startte hij samen met enkele vrienden
de carnavalsvereniging Taverne Bridge,
wat later uitmondde in KV Den Blok. KV
Den Blok, met gangmaker Karel, zorgde
jaar na jaar voor prachtige wagens,
prachtige kostuums en daarbovenop,
en dit was op dat moment uniek in het
Waaslandse carnavalslandschap, een
prachtige choreografie. Toen de Orde
van de Baksteen, het carnavalscomité

van Steendorp, op het einde van 1991
op zoek ging naar een opvolger van
Prins Marc II, kwamen zij bij Karel
terecht.   Ondanks het feit dat hij zijn
groep niet in de steek wou laten, kon hij
toch overhaald worden om de stap naar
het prinsenschap te zetten. Nadat hij in
1992 als Prins Karel I de scepter over
carnavalvierend Steendorp gezwaaid had,

jaren waren er van nieuwe initiatieven,
nieuwe plannen. Telkens speelde hij een
hoofdrol. Er waren achtereenvolgens
het uitgeven van een programmaboekje
(met advertentieruimte voor de sponsors
– bij het ronselen van nieuwe sponsors
was hij de primus inter pares), de
organisatie van een kroegentocht bij de
opening van het nieuwe carnavalseizoen,
een
popverbranding
op
het
einde van de carnavalsviering,
de matsjoefelenommegank, een
eetfestijn, ... Hij ontwierp jaarlijks
onze Klos en Kloter.   Op dinsdag,
traditioneel de laatste dag van de
carnavalsviering, ontstak Keizer
Karel I de vlam die het einde van de
carnavalsviering inluidde. Daarnaast
was hij ook het uithangbord
naar de naburige gemeenten
toe, alsook de draaischijf en het
boegbeeld van de organisatie van
de kindercarnavalstoet op vrijdag.
Als kers op de taart werd Karel in
2003 opgenomen in de Orde van
de Kaailopers. Deze Orde wordt
uitsluitend toegekend aan personen
die zich op het vlak van carnaval
uitzonderlijk verdienstelijk hebben
gemaakt binnen Groot-Temse.
Dijkfeesten

was de honger naar meer niet te stillen.
Hij verlengde zijn titel in 1993 en 1994
en werd in 1995 officieel aangesteld als
Keizer Karel I van Steendorp. Ondertussen
verdeelde hij zijn vrije tijd tussen KV
Den Blok en de Orde van de Baksteen.
Mede dankzij hem kon het niveau van
de carnavalviering in Steendorp ieder
jaar een trapje hoger getild worden.
Toen er zich begin 2000 wat interne
problemen binnen het carnavalscomité
stelden en de toekomst aan een zijden
draadje hing, was het mede dankzij hem
dat het carnavalscomité het succesvol
ingeslagen pad verder zette. De volgende
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Van bij het opstarten van
de
Steendorpse
dijkfeesten
was Karel één van de vele
vrijwilligers. Ook hier was hij een
gemotiveerde medewerker.   Karel
bleef zich jaarlijks inzetten totdat het
Dijkfeestencomité besloot om er een punt
achter te zetten.
Reuzengasten
Karel was niet enkel actief in zijn eigen
gemeente.   Hij had ook meer dan
een boontje voor de buurgemeente
Rupelmonde. In Rupelmonde vinden
steevast het eerste weekend van
augustus de Schellekensfeesten plaats.  
De ommegang van de Reuzen van
het Schelleke vormen het hoogtepunt
van deze viering.   Aangezien het
Schellekenscomité
de
handen
vol
heeft met de organisatie, zochten zij
9

even uw aandacht
een gezellig weekend van te maken.
Toen in 1994 reus Gerardus Mercator
Rupelmundanus het levenslicht zag,
werd dit de vaste reus voor Karel.  Sinds
vorig jaar heeft zijn kleinzoon Nicolay
de fakkel overgenomen.
Jo Bocklandt
Jo Bocklandt was niet aan zijn proefstuk
toe toen hij de Steendorpse reus op de
wereld zette.  

vrijwilligers om hun reuzen te dragen. Al
meer dan twintig jaar doen zij beroep op
de Reuzengasten.  Het trio Karel Horvath,
Marc Ost en Dirk Meersman komen
jaarlijks met enkele vrienden samen
om deze reuzen te dragen en er tevens

Het begon eigenlijk allemaal met het
Hamse carnaval.  In de jaren 70 was Jo
actief in het jeugdhuis ‘t Klokhuis en vond
hij het, als jeugdhuis, een plicht deel te
nemen aan de carnavalstoet. Hij volgde
toen in het weekend beeldhouwen en
schilderen aan de academie te Hamme.
Geen carnaval zonder politieke koppen
vonden we, en dus maakte hij koppen
van plaatselijke politiekers. Al vlug wist
men  waar men moest zijn om koppen
te laten maken. In 1986 heeft hij dan
de eerste reuzenkop gemaakt voor reus
“Dikke Jan” te Hamme. Hierna volgden
nog de reuzenkoppen Peerken den
herder, Sint Pauwels en André Bogaert
Zele, alsook herstellingen voor oude
reuzenkoppen.
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De eerste volledige reus heeft hij gemaakt
in 1990 en dit was Keizer Luc voor Sint
Gillis-Waas. Hierna volgden nog: Judocus
de turfsteker Verrebroek, Regina de
aardbeiplukster Melsele, Schipper Sint
Gillis-Waas, Mercator Rupelmonde, Lodde
de
garnalenverkoopster
Kieldrecht,
Mandus de smid Sint Gillis-Waas, Diederick
Beveren en Urbanus de stripfiguur voor
het shoppingcenter Wijnegem. De tiende
reus in het rijtje is Keizer Karel I voor
Steendorp. Buiten het maken van reuzen
maakt hij beelden in was of klei waarvan
er al gegoten zijn in brons.
Website: www.jobocklandt.be
Info Reus Keizer Karel I
Hoogte: 3,90 m
Diameter: 1,40 m
Gewicht zonder kleren: 30 kg
Materiaal:
polyester,
p.v.c.-buisjes,
petflesjes,
buisisolatie,
vierkante
aluminiumbuis, circa 5m² stof, acrylverf,  
bladzilver en bladgoud
De kledij van Reus Keizer Karel I is
ontworpen door Jo’s echtgenote Bea
Quintelier.
Marc Ost
Voorzitter - Orde van de Baksteen.
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louis column

Limburg, doa geit niks bove, zo is
der mar ein,...

Louis Ackou - columnist

Na een schitterend voorjaar volgde één van de natste en somberste zomers, met een neerslaggehalte dat
in sommige streken van het land een echte zondvloed veroorzaakte. Met zulk kloteweer hebben we ongetwijfeld de hoofdvogel afgeschoten. In de krant lees ik dat het K.M.I. mij gelijk geeft, want een dergelijk
weerverschijnsel komt maar één keer voor in 100 jaar. Hier de echte definitie van zulke zomer: “Zomer
Onweer Met Eindeloze Regen”.

Nu maar hopen op een schitterend najaar
met een mooie “été indien” (indian
summer) , zoals in het liedje geschreven
door de alom bekende Italiaanse Toto
Cotunio en prachtig vertolkt door de veel
te vroeg gestorven Franse zanger Joe
Dassin, die met zijn fluwelen en sexy stem
menige tiener uit de zestiger jaren heeft
doen dromen van een ware liefde.
Hopen dan maar dat het nieuwe
carnavalsjaar dat in zicht komt, mag
rekenen op een heldere hemel en
een stralende zon. Dan kunnen al
die
prachtig
geschilderde
wagens
schitteren in de straten.   Dan kunnen al
die groepen, versierd met maskers en
carnavalsattributen, vol glitter en met
fluokleurige kostuums, stralen en blinken
in de straten, die in tal van steden en
gemeenten overgoten zullen worden met
confetti en serpentines.
Iedereen op deze aardbol herinnert
zich de maand september omdat het
ons herinnert aan het feit dat tien jaar
geleden twee vliegtuigen invlogen op de
W.T.C.-torens in New York en een op het
Pentagon in Washington. Een datum die
wel altijd een eigen hoofdstuk zal hebben
in de geschiedenisboeken van de 21ste
eeuw.
Maar op een late woensdagavond, de 14de

september, werden wij opgeschrikt door
de spreekbuizen van alle mediakanalen,
terwijl de volgende ochtend alle kranten,
zowel de Vlaamse als de Waalse uitpakten
met het nieuws  dat er een akkoord was
over die drie verdoemde letters, BHV,
waaraan meer dan vijftig jaar, vele oude
politieke ratten hun tanden hebben stuk
gebeten op deze Shakespeareaanse
tragedie.
Nu nog wachten op het volgende goede
politieke nieuws? Wait and see.
Op een zaterdagmorgen lees ik in de
allergrootste krant van Vlaanderen dat
het wereldmonument “De Muur van
Geraardsbergen”, wereldberoemd in
wielermiddens
tijdens
“Vlaanderens
mooiste”, geschrapt wordt uit de wedstrijd
om plaats te ruimen voor V.I.P.-tenten en
vele andere kramen met victualiën, zoals
frietkramen, hamburgertenten, karretjes
met gedroogde wijting, pistolets met van
alle soorten hesp en kipkap, ijsventers
met crème die van de eerste seconde
afdruipt waardoor madame of mijnheer
zjjn beste kostuum vol plekken zit en we
zullen maar zwijgen over de nieuwe rage,
nl. de kebabventers met hun piramide
gespekt met zwijnen- en kalkoenvlees,
waar vliegen en ander ongedierte rond
of op zitten, dat het geen naam heeft.
Jawel, toegestaan door de controleurs
van het Vlaams voedselagentschap,
knoop daar maar je gezond verstand aan
vast. Nu versta ik dat velen de Ronde
van volgend jaar bestempelen als een
kermiskoers.
De 21ste F.E.N.-Artiestenavond in zaal
Jeugdpark te Lanaken kan ik spijtig
genoeg niet bijwonen. Ik had een mooi
weekendje gepland met mijn vrouwtje
om op zondag een bezoekje brengen aan
de Gallo-Romeinse stad Tongeren, waar
de oudste Belg, Ambiorix, in alle glorie op
de markt staat te pronken.
Ik ben een West-Vlaming die graag
dialecten hoor uit alle streken van
het Vlaamse land en zeker het echte
Maaskants. Na een telefoontje met de
heer Servé Moonen en een mailtje naar
de voorzitter van F.E.N.-Vlaanderen Jef,
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die mij enkele hotels vooropstelde, heb
ik direct de koe bij de horens genomen
en gegoogeld om ergens in Lanaken een
tweepersoons hotelkamer op de kop te
kunnen tikken, waar ik nog zou kunnen
nadromen van al de getalenteerde en
taalvaardige
gelegenheidsartiesten
die tijdens de avond de revue hadden
gepasseerd.
Maar helaas, tot mijn grote verwondering,
was het zoals in het kerstverhaal van
het kindeke Jezus. Nergens plaats om
te overnachten. Nog wat verder gezocht
op die Googlemachine, die mij verwees
naar hotels in Maastricht, maar ik was
niet in de stemming om te logeren bij die
kaaskoppen. Onze Vlaamse Limburgse
vrienden zomaar links laten liggen, neen,
dat was een brug te ver en ik ben op dit
voorstel dus niet ingegaan.
Voor het ogenblik mag je geen krant
of boekje openslaan of een toeristisch
programma op TV of daar komt Limburg
aan bod. De toeristische provinciale
managers hebben tijd noch geld gespaard
om hun mooie provincie met zijn ongerepte
natuur, zijn mooie fietsroutes en zijn
historische monumenten en steden, de
gastronomie met de vele smakelijke
streekgebonden gerechten en dranken te
promoten.
Limburg is zeker de meest bezochte
toeristische provincie van ons land, maar
dan wel na onze kust, bij warm zonnig
weer. Een oprecht proficiat aan onze
vrolijke Limburgers is dus hier op zijn
plaats.
Maar troost jullie beste Limburgse
carnavalsvrienden, ik kom zeker een
bezoek brengen op een of ander
carnavalsfeest of -stoet en ik ben er zeker
van om er mij thuis te voelen.
Ik ben al in volle verwachting een
uitnodiging te mogen ontvangen.
louis.ackou1@skynet.be.
Ik groet alle Limburgers uit het diepst van
mijn hart en roep met opgeheven stem :
“Limburg Alaaf”.
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artiestenavond

FEN-Vlaanderen ging van start met een
schitterende 21ste Artiestenavond
Op zaterdag 24 september 2011 mochten we te Smeermaas wederom genieten van een fantastische FEN-Artiestenavond.
Liefst veertien artiesten die voordien nog nooit aan dit evenement hadden deelgenomen kregen de gelegenheid om hun
kunnen aan het publiek te tonen. Een positief signaal dat helaas haaks stond op het kleine aantal aanwezige verenigingen.
Een spijtige vaststelling als je weet dat de bestuursleden van onze Limburgse FEN-afdeling elk jaar opnieuw hun best doen om diverse
artiesten op het podium te krijgen. Hierdoor verliest de artiestenavond jammer genoeg zijn sterk punt, met name aan de verenigingen
de mogelijkheid bieden, contacten te leggen met de artiesten die hun zittingen en bals kunnen opluisteren.
Laten we toch ook niet uit het oog verliezen dat het alles behalve gemakkelijk is om artiesten uit Oost– en West-Vlaanderen warm te
maken voor een optreden in Limburg. Allicht omdat ze het concept, dat hun nochtans vele kansen kan bieden, niet goed kennen.
De Limburgse collega’s lanceren daarom een oproep aan al diegenen die artiesten kennen uit de andere provincies en vragen hen de
nodige contactgegevens te willen bezorgen, zodat ook zij kunnen uitgenodigd worden.
Ondanks de ondermaatse belangstelling van de verenigingen, is de aandacht van inrichters nu reeds gefocust op de volgende editie.
Deze zal doorgaan op 29 september 2012 en alles zal in het werk gesteld om van de 22ste jubileumeditie een spetterende feestavond te
maken. Noteer de datum alvast met een stip in je agenda!
Geïnteresseeerde artiesten kunnen nu al inschrijven via volgend e-mailadressen vandijck.luc@gmail.com of servaas.moonen@skynet.be .

Fotografie
Stefan
Fotolink.be
Joie de Vivre

Go 2 Kidz

Danslowieke
r
Méjik Rego

AP Sound Events
Jérome

Gelissen

4 Geve G
aas

De Pintewippers
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Pé en Dre

The Twirlstars

Sacha Savelberg

Rene Kr
use

De Apollonaiskes

Trompeti

st Kuuke

Limburgse André Van Duin

Esther en Stephanie

tijn
Meister Mar

Let’s do it

Smeets Yvo
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artiestenavond

Deelnemers Artiestenavond 2011
Zanger
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 Alampostraat, 20
6336 BP Hulsberg (Nederland)
Tel.: 0031/622 149 766
E-mail: a.deschrevel@gmail.com
Pé en Dré
Peter Verslegers
Merovingershof 14   
3740 Rosmeer (Bilzen)
Gsm: 0494/22 69 18
E-mail: info@funendesign.be
www.funendesign.be
4 Geve Gaas
Guido Verhaegen
Rijksweg 88
NL-6269 AD Margraten
Gsm.: 0031/640 872 667
E-mail: info@4gevegaas.eu
www.4gevegaas.nl
Danslowieke
Kevin Verheyen
Melgesdreef 116 bus 1
2170 Merksem
Gsm: 0496/70 55 75
E-mail: kevinverheyen2@telenet.be

FEN-Vlaanderen kan u
deze artiesten warm
aanbevelen!

Méjik Regor
Roger Schepers
Begoniastraat 2  
3670 Meeuwen-Gruitrode
Tel.: 011/79 25 55
Gsm: 0479/48 49 49
E-mail: rogerschepers@skynet.be

Trompetist Kuuke
Marcel Ras
Wijngaardstraat 161
3620 Lanaken
Tel.: 089/76 78 62
GSM: 0474/42 06 15
E-mail: marcelras@gmail.com

Go 2 Kidz
Krokusstraat 19
3590 Diepenbeek
Gsm: 0489/33 26 11
E-mail: info.go2kidz.be
www.go2kidz.be

De Pintewippers
Guy Paenen
Wijngaardstraat 184  3620 Lanaken
GSM: 0484/59 05 80
E-mail: guy.paenen@pandora.be

Meister Martijn
Martijn Smeets
Op de Driessen 75
NL-6104 AV Koningsbosch
Gsm.: 0031/653 829 487
E-mail: meistermartijn@gmail.com

Zangeres Chantal
Chantal van den Bosch
Bronweg 16   NL-6227 SJ Maastricht
Tel.: 0031/433 618 605
GSM: 0031/611 002 698
E-mail: fredvdbosch@home.nl

Joie de Vivre
Gsm: 0031/612 804 140
www.zangdua-joie-de-vivre.nl

Rene Kruse
Aalm. Roumenplein 63
NL-6221 TM Maastricht
GSM: 0031/616 668 182
E-mail: renekruse@live.nl

Sacha Savelberg
Daalhemerweg 66
NL-6301 BL Valkenburg
Gsm.: 0031/650 472 170
E-mail: info.sachasavelberg.com
www.sachasavelberg.com

Jérôme Gelissen
Westrand 45
Wijngaardstraat 184
NL-6225 AT Maastricht
Tel.: 0031/433 616 886
GSM: 0031/630 437 783

De Apollonaiskes (Zanggroep)
Mechels Boris
Gellikerweg 130 bus 2   
3620 Lanaken
GSM: 0497/82 34 13
E-mail: borismechels@telenet.be

Limburgse André Van Duin &
Presentator
Jean-Paul Klinkers
Nederstraat 51a   3730 Hoeselt
Tel.: 089/49 28 87
GSM: 0475/36 96 20

The Twirlstars
Thijs Karin
Steegstraat, 33  3620 Lanaken
Tel.: 089/71.16.05
Gsm.: 0476/90 70 69
E-mail: karinthijs@base.be

Licht & Geluid
AP Sound Events
Antonius Verhoeven
Heuvelstraat 105   3620 Lanaken
GSM: 0473/92 92 49
E-mail: a.verhoeven@skynet.be
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even uw aandacht, niet vergeten

Activiteitenkalender 2011-2012
Omstreeks 15 augustus mochten alle leden die in orde waren met de
betaling van hun lidgeld 2012, de nieuwe activiteitenkalender ontvangen.
Net zoals de vorige jaren hebben wij ook deze keer wederom moeten
vaststellen dat tal van verenigingen ons hun activiteiten pas doorgeven
nadat het drukwerk in hun brievenbus is gevallen.
Akkoord, alle laattijdig toegezonden activiteiten worden dan wel samen
met de andere evenementen opgenomen in de kalender op onze website,
maar de gedrukte is dus onvolledig, met het gevolg dat diegenen die handig
gebruik wetente maken van deze kalender niet over de juiste informatie
beschiiken.
Helaas zijn er ook weer enkele foutjes in onze gedrukte versie geslopen,
waarvoor onze verontschuldigingen.
We zetten ze hierna even op een rijtje.

CORRECTIES
OC Emmaus - Van Den Heckestraat 43 Ledeberg-Gent - Aanvang 18.11 uur.
Pagina 44
De Heiknuiters -Geel
Mosselfeest
Van 11.00 tot 20.00 uur i.p.v. van 15.33
tot 20.00 uur
Pagina 7
Nijsten Tony - GSMnr.: 0499/77 32 59
Pagina 9 en pagina 142
Willy Verhaegen – E-mail:
willy.verhaegen2@hotmail.com
Pagina 43 (toevoegen)
28 oktober 2011
Orde der Ajuinfretters - Gent-Ledeberg
Kaas- en wijnavond

Pagina 49
De Verbrande Puttenaars - Putte
Aanstelling Prins of Prinses 2012
gaat door op 12/11/2011 i.p.v. op
11/11/2011.
Pagina 58
De Slekketisjen - Lede
Eetfestijn
gaat door in het Ontmoetingscentrum
Essestraat te Impe i.p.v.  in Café “Breugel” te Gent

Pagina 80
Orde van de Spasbinken - Genk
Prinsenpronkzitting met aanstelling
van de 57ste Stadsprins gaat door op
21/01/2012 i.p.v. op 22/01/2012.
Pagina 82
Orde van de Spasbinken - Genk
Seniorenzitting met aanstelling seniorenpaar
gaat door op 24/01/2012 i.p.v. op
25/01/2012.
Pagina 154
Zatte Hermenie “Neet Sjoen mer hel”
Kristof Vandebosch
Nieuwkamp 8 - 3640 Kinrooi
GSM: 0497/55 38 17
kristof.vandebosch@telenet.be
www.nsmh.be

Verenigingen zonder winstoogmerk
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 nadien 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 rechtswege ontbonden is en de leden derhalve van geen
wettelijke bescherming meer genieten uit hoofde van het vzwstatuut. Of m.a.w. een bijzonder gevaarlijke situatie.
Meer informatie dienaangaande kan je terugvinden op onze
website onder de rubriek “Documentatie” > Vzw-wetgeving.
Gazet van de Carnavalist - Nr 163
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Nieuwe jaarorde en speldje
2012

Deze nieuwe jaarorde en
speldje is een creatie van
Mark Notredame,
provinciaal secretaris
FEN-Vlaams-Brabant.
Proficiat Mark!!!
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in de kijker

FEN-Familiedag Antwerpen was dit
jaar te gast bij de Koko’note
Of je het nu traditie of een goede gewoonte noemt, binnen FEN-Antwerpen houden ze er in ieder geval aan
vast om tijdens de zomermaanden, als een tussendoortje, jaarlijks een heuse familiedag te organiseren.
Geen carnaval die dag maar gewoon allemaal samen tijdens een zomerse zondagnamiddag genieten van
wat gezelligheid en amusement.

Hoewel
er
tijdens
de
voorbije
vakantiemaanden niet al te veel zon te
bespeuren viel, was ze wel van de partij op
de Antwerpse F.E.N.-Familiedag. Als we de
statistieken uit het verleden raadplegen,
moeten we trouwens vaststellen dat deze
jaarlijkse familiedag vaak onder de beste
weersomsandigheden verliep. Houden
zo! Misschien moet er eens overwogen
worden om dit meermaals per jaar te
organiseren om dus op die wijze meer van
het goede weer te kunnen profiteren.
De organisatie was dit jaar in handen van
de winnaars van vorig jaar, met name
de Koko’note. Hun keuze viel op een
wandelzoektocht doorheen Mortsel, wat
uiteraard altijd voor de nodige ambiance
borg staat.
Terwijl voorzitter Remi Van De Put verkoos
om zich samen met enkele anderen te
verdiepen in het kaartspel, trokken de
andere 80 ingeschrevenen elk met een
papier in de hand naar het voetbalterrein.
Daar diende het antwoord gezocht te
worden op de eerste vraag en diende
er deelgenomen te worden aan het
eerste spelletje. Met een petanquebal
rollen tot in de aangeduide veldjes. Het
dichtstbijgelegen veldje leverde 10 punten
op en het  verste 30 punten. Helaas vielen
er voor sommigen geen punten te rapen
omdat de bal voorbij of net niet in het
veldje terecht kwam.
Tijdens de wandeling doorheen de rustige
straten en wandelpaden werden een
voor een een aantal vragen opgelost

om vervolgens aan te
komen op de plaats waar
de tweede proef “Het
Basketbalwerpen”
klaar
stond. Hier konden telkens
10
punten
verzameld
worden per goed geworpen
bal.

waren er wederom 10 tot 30 punten te
verdienen.

Na een kleine pauze
verliep de tocht verder
richting kerk. De Koko’note
hadden er op gewezen dat
het vooral de bedoeling
was om hier stil te zijn,
zo niet zouden er nare
gevolgen van komen. Geen
gemakkelijke opdracht voor
de dames, want wat bleek? Aan de kerk
stond een verschrikkelijk bosmonster
iedereen op te wachten die te lawaaierig
was geweest. Zij werden bedacht met 10
negatieve punten.

Toen de uitslag bekend raakte, bleek
duidelijk dat, door de onverwachte
spelletjes, die uitslagen ietwat verder uit
elkaar lagen dan de vorige jaren.

Nadien ging het verder richting een hoog
appartementsgebouw waar geschreven
stond dat de deelnemers een liedje
dienden te zingen. Lukte dat niet dan was
het weer opletten geblazen. Omdat velen
geschrokken waren bij het verschijnen
van het bosmonster, deed iedereen zijn
best om toch maar een liedje te zingen.
Bij sommige getalenteerde zangers
lukte dat succesvol terwijl anderen zich
noodgedwongen dienden te beperken
tot het voortbrengen van een aantal
onsamenhangende klanken. Maar goed,
iedereen deed tenminste zijn best en
verdiepte zich in het repertoire van “Dos
Cervezas”, of “We gaan nog
niet naar huis”, of “Hij was
toch maar clown”, …  Enfin,
een songfestival in het klein
op de Mortselse stoep.

Terwijl voorzitter Remi en co nog steeds
verzonken zaten in het kaartspel, waren
de organisatoren al druk in de weer
met de controle van de antwoorden,
de berekening van het aantal behaalde
punten en het opmaken van de eindstand.

Tussen de eerste tien gerangschikten
waren vooral de deelnemers van De
Plakijzers terug te vinden, met als
individuele winnaar Marc Schittecat,
voorzitter van De Plakijzers.
Na de prijsuitreiking kwam er een
verrassing aangereden, namelijk een
rijdende frituur. Een nieuw origineel idee,
helemaal iets anders dan de vorige jaren.
Voldoende keuze, beginnend bij een
simpele portie frietjes, aangevuld met
een of andere worst, stoofvlees, … en dat
allemaal à volenté.
Als afsluiter werd er tussen pot en pint
nog duchtig nagepraat, doch iedereen was
het er over eens dat alle deelnemers van
een geslaagde zondagnamiddag genoten
hadden.
Dus op naar de volgende familiedag,
begin augustus 2012, die op grond van
de einduitslag in principe in Kapellen zou
plaats vinden.
De redactie van F.E.N.-Antwerpen

Na een kleine drankpauze
in
het
aangrenzende
speeltuintje
kwam
het
eindpunt van de wandeltocht
in zicht en arriveerde
iedereen terug op de
vertrekplaats.
Ook daar stond nog een
proef op het programma en
was het de bedoeling om
een pingpongballetje in een
emmer te gooien. Ook hier
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advertenties “te huur” en “te koop”
Te koop - Te huur
prachtige prinsenwagens, met polysterfiguren en onderstel

in de kijker

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 : C.V. De Naomiekes
Bertrand Chretien - Tongershuisstraat 41 - 3700 Tongeren
Tel. 012/23 27 28 - GSM 0485/91 16 96
0894/150208

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

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

Diverse wagens te huur
Com
mun
icatie
in he
kan
t Ned
erlan
ds

Thema: Aprés-Ski hut

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

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

1095/261011

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

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

0677/260911

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
0609/180210
0564/130909
GSM: 0484/50 65 22 - gerritderaeve@skynet.be
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advertenties “te huur” en “te koop”

actueel

Te koop
Prachtige kostuums - thema “Circusdirecteurs” - 38 volwassenen
en 6 kindermaten.
het kostuum bestaat uit een witte broek, blauw-rood hemd, de hoed
en de zwarte lappen die dienen als laarzen.
Alle kostuums zijn in goede staat en werden slechts één seizoen
gebruikt.
Voor meer foto’s kan u altijd terecht op de website
www.destromannen.be

Te koop

met of en
zonder“te
kledij. koop”
advertentiesCarnavalswagen
“te huur”

Voor bijkomende informatie: www.debierschieters.be

Contactadres : De Bierschieters - Lummen
Rymen Ronny - Meldertstraat 98 - 3445 Zelem
Tel: 013/44 41 17 - GSM: 0495/25 21 12
Email: ronny.rymen@telenet.be

1056/070911

Te Koop
Contactadres : De Stromannen - Koninksem
Donnay Ronny - Astridlaan, 86 - 3700 Tongeren
0833/140111
GSM: 0478/76 21 88 - ronny.donnay@hotmail.com
Te koop

Carnavalswagen (L:8m) en kledij, thema “Un fieste espectacular”,
een winterse zomercarnaval.
10 volwassenen (vrouw = prachtige pluimenhoed met gareel).
14 volwassenen (man = pitteleer met hoed).
4 kinderkostuums; Meisje met gareel (zie foto) van wagen = 3
kinderkostuums jongen.
In originale staat (Laureaat 2011 Baasrode carnaval).
Meer foto’s op http://users.telenet.be/sjikkestikken/

Carnavalswagen.
Thema “Jungle”.
Met of zonder kledij.

Twee dezelfde narren-kostuums met echte narrenschoenen in zeer goede staat.

Contactadres :
De Sjikke Stikken - Baasrode
De Visscher Sven - Schippersdijk, 2 - 9200 Baasrode
GSM: 0473/36 23 77 - sjikkestikken@hotmail.com 1138/220311

Te koop
Carnavalswagen.
Thema “Spookhuis””. Samen
met een 50-tal kostuums.

Assortiment snoep. Karamellen, spekken, snickers, ballistos, enz.
Prachtige carnavalswagen.

Te huur

Contactadres :
De Biersussen - Balen
Verheyen Michel
Musstraat, 8 - 2490 Balen
GSM: 0494/13 11 99
michel@debiersussen.be
0771/191110

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

Ideaal om in een optocht
te lopenof voor de show.
Prijs overeen te komen,
beide of per stuk.
0669/170611
Contactadres : Karnavalvrienden Wezemaal
Wouters Gerrit - Aarschotsesteenweg 196 b 1 - 3111 Wezemaal
GSM: 0495/18 10 70 - E-mail: gerritwouters@telenet.be
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
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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1055/211009

Prachtige carnavalswagen.
Thema “Feesttafel”.

Twee Chinese loopwagens met bijpassende
kledij.
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advertenties “te huur” en “te koop”
Te koop
Prachtige carnavalswagen in prima staat. Thema “De Spanjaard”.
L: 10,0m - B: 2,50m. IJzeren onderstel.
INTERESSE? Wagen moet weg! VERLAAGDE PRIJS!

Te koop
Kostuums: Legomannetjes en Dagobert.

Contactadres :
De Poperingsche Paljasjes - Poperinge
Devos Evelyne Benedictijnenstraat 22 8970 Poperinge
GSM: 0496/48 79 28
E-mail: poperingsche paljasjes@hotmail.com
1459/141110
Contactadres : Jonge Kampse Narren - Leopoldsburg
Martens Tom - Faytlaan, 29 - 3970 Leopoldsburg
GSM: 0477/54 12 53
1167/260911
tom@jongekampsenarren.be
Te koop
Opbouw van wagen met als thema “Majoretten”.
Het betreft twee vrouwelijke poppen en vier mannelijke (het
orkest.)

Te koop
Indianenkostuums
Prijs overeen te komen.

Contactadres :
De Amateurs - Sint-Truiden
Vanelderen Peter - Lepelstraat 43 - 3800 Sint-Truiden
1355/030311
GSM: 0476/66 38 23 - vdn.peter@skynet.be
Contactadres : Steek Zu Nou Nie
Van de Voorde Bjorn - Naastveldstraat 106 - 9160 Lokeren
GSM: 0496/34 93 45 - Tel.: 09/348 72 45
1329/280311
bjorn.vdv@hotmail.com
Te koop
Volgende muziekinstrumenten:
- 4 bassdrums
- 3 landsknechten sonorus
- 7 landsknechten
- 1 junior snaardrum sonorum
- 3 snaardrums sonorus
- 2 carrillons van core wit
- 10 junior batons
- 1 paar simbalen
Prijs overeen te komen.

Contactadres :
De Feestmutskes - Borgerhout
De Proft Mieke
Generaal Mahieustraat 28
2170 Merksem
GSM: 0485/41 19 68
de feestmutskes@belgacom.net

Te koop

Praalwagen - Thema “Brandweer”.
Prachtige brandweerwagen met
beweegbare en uitschuifbare ladder.
De wagen dient om te duwen,
maar kan ook getrokken worden.
B: 3,15m - L: 12,0m - H: 4,20m
Kledij eveneens beschikbaar in
hetzelfde thema (30 stuks).
Hetzelfde model voor dames
en heren.

0431/210311
Kledij - Thema “Piraten”.
Hetzelfde model
voor dames en heren
(19 stuks).

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.

Kledij - Thema “Saloon”.
Enkel geschikt voor dames
(10 stuks).

Fotomateriaal aangaande voormelde zaken kan je terugvinden
op de website http://www.defeestbeeste.be/site/?page_id=370
Contactadres : De Pleziermakers - Leuven
1368/310710
Janssens Cindy - Dunberg, 71 - 3210 Lubbeek
GSM: 0496/51 54 37 - Email: depleziermakers.cindy@hotmal.com

Contactadres : De Feestbeeste - Hoepertingen
1301/270810
Hauben Steve - Brikhof, 99 - 3840 Borgloon
GSM: 0497/25 81 85 - Email: steve@defeestbeeste.be
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advertenties “te huur” en “te koop”
Te koop
CARNAVALSWAGEN MET DRAKEN - foto 1
Hij is gemaakt uit polyester. Elke wagen is voorzien van een dessel
om achter een wagen te hangen, deze is volledig demonteerbaar.
Totale lengte van de wagen is 15 m. De breedte bedraagt 3,50 m
terwijl de hoogte ongeveer 3,40 m is, als hij volledig gemonteerd
is. Deze wagen heeft een speels en kleurrijk thema. Hij kan bij
de koper thuis geleverd worden. Ieder deel is apart te koop voor
500,00 euro. Beschikbaar vanaf 3 juni 2011. Prijs : 1000,00 euro
SURFERS - foto 2
Deze prachtige en kleurrijke surfers zijn gemaakt uit polyester. Zij
zijn gemakkelijk te monteren en te verwerken op een carnavalswagen. Er zijn acht surfertjes beschikbaar. H: 1,50 m – L: 1,60 m
– B: 0,60 m. De prijs van één surfer bedraagt 25,00 euro.
DUWDRAAKJE - foto 3
Hier kan een kindje op zitten. Ideaal om mee te nemen tijdens
een stoet. L: 2,00 m - H: 1,60 - B: 1,60

Te Koop
Vlinderwagen 2011, samen met alle kostuums en toebehoren.
De wagen bestaat uit twee delen
+ de opbouw van de trekker.
De laatste wagen is voorzien van
een lift die tot 7 meter uitschuift.
Er kunnen 16 personen
plaatsnemen op de wagen.
De kledij bestaat uit
26 prachtige complete kostuums
(vleugels + beugels incl.)
Wacht niet tot morgen,
maar reageer voor het te laat is.
Met dit thema MOET je scoren.
Zeer aantrekkelijke prijs.

Foto 1

Foto 3

Contactadres :
De Gills van Lokeren - Lokeren
Van Bastelaere Wesley
GSM: 0473/78 97 69
wesken_8@hotmail.com

Foto 2

1453/220311
Te koop

Contactadres : De Snot-e-Bellen - Vilvoorde
Loos Francis - Perksestraat 32 - 1800 Vilvoorde
GSM: 0496/83 19 95 snot-e-bellen.com

0821/100711

Wagen met kostuums. Prijs overeen te komen.
Gelieve te telefoneren na 18 uur.

Te koop
1. Dertigtal prachtige
kostuums, thema
Oosterse Heer en Dame”.
Er behoren ook afzonderlijke tasjes bij.
Prijs overeen te komen.
Contactadres : Den Ouverschot
Boleyn Eddy - Nieuwstraat 12 - 1800 Vilvoorde
GSM: 0494/21 07 04 - GSM: 0495/22 00 51
eddy.boleyn@pandora.be
2. Kledij. Thema “Tirol”.
In totaal 35 kostuums.
Prijs overeen te komen.

Contactadres : Nit te Geluive - Smeermaas
Moonen Servé - Brugstraat, 3 bus - 3620 Lanaken
Tel: 089/71 29 37 - GSM: 0477/21 29 03
servaas.moonen@skynet.be
Carnavalswagen met als
thema “Titanic”, inclusief de
lichtslangen en eventueel de
LED-tubes.
Het betreft een top-10 wagen in Noord-Limburg.
De wagen is voorzien van
één ingang en er is ook een
stockageruimte.
Hij kan zowel door een tractor als door een vrachtwagen
getrokken worden.
Vraagprijs: 3.500 euro of
een goed tegenbod.

1059/140310

Te koop

Contactadres : Forever Young
Zentjens Roy - Kempenstraat 25 - 3950 Bocholt
GSM: 0479/76 55 99 - GSM: 0498/64 83 03

1373/080511

0580/240411

Te koop
Mooi afgewerkte polyester carnavalswagen met als thema “Baywatch”. Wij hebben hem echter gebruikt onder het thema “Heiligen
op vakantie”.
De wagen is ongeveer 12 meter lang, 3 meter breed en 4 meter
hoog. Er zijn twee verdiepen, waar in totaal zeker een man of 30
op kunnen staan.
Er is vooraan een zeer groot afsluitbaar berghok voor drank/
snoep. Achteraan is er een plaats voorzien voor een eventuele DJ.
Er zijn vier grote plateaus voorzien voor de boxen op te plaatsen.
Zeer stevige wagen, met zeer goed onderstel en dubbele banden.
Wagen is ook voorzien van trekhaak voor eventueel een aanhanger of volgwagen.
Wagen is in overleg te koop!!! Voor info en of meer foto’s:
apollonaise@telenet.be

Contactadres : Apollonaise - Lanaken
Mechels Boris - Gellikerweg 130/2 - 3620 Lanaken
GSM: 0497/82 34 13 - boris.mechels@telenet.be 1214/080811
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Advertenties “Te huur” en “ Te koop”

necrologie

Ingetogen willen wij even terugdenken aan diegenen die ons jammer genoeg kort geleden zijn ontvallen.

De Heer
Octaaf De Cock
Echtgenoot van Mevrouw Diane Keytsman
Seniorenkeizer Zottegem
Geboren te Aaigem op 25 mei 1936
Overleden te Zottegem op 20 april 2011

De Heer
Jos Steenssens
Medestichter van de carnavalsgroep
“De Nachtvlinders - Haasdonk”
Geboren op 19 oktober 1963
Overleden op 22 mei 2011

Mevrouw
Suzanne “Suzy” Simon
Weduwe van de Heer Michel Meulemans
Erevoorzitster “Hof van Vlaams-Brabant”
Lid van de vriendenkring “Vrouwen van 1932”
Geboren te Tienen op 21 februari 1932
Overleden te Leuven op 17 september 2011

De Heer
Amedé Van de Merlen
Zoon van Livinus (+) en Leonore Van de Merlen-Roelandt
Lid van de Pallieters
Commissaris KFO-Oost-Vlaanderen
Geboren te Beveren op 21 september 1958
Overleden te Sinbt-Niklaas op 20 september 2011

De Federatie betuigt haar innig medeleven aan de getroffen families, vrienden en kennissen.
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Een organisatie van FEN-Vlaanderen
in samenwerking met
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Alle aanwezigen ontvangen gratis
het nieuwe FEN-hoedspeldje 2012

