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22ste FEN-Artiestenavond opent
carnavalseizoen 2013 met veel luister

FEN-Antwerpen houdt
traditie van jaarlijkse Limburgse André van Duin
pakt uit met een
familiedag in ere
grandioze jubileumshow!
fenvlaanderen in dienst van carnaval

editoriaal
van de voltallige raad van bestuur de
gelegenheid om mij als voorzitter van
F.E.N.- Vlaanderen te bewijzen.
Laat me vooral duidelijk stellen dat
ik deze opdracht niet aanvaard heb
omwille van de titel, maar wel om het
grootste overkoepelend orgaan in de
Vlaamse carnavalswereld verder te
blijven uitbouwen, zodat onze zeer
trouwe leden ook naar de toekomst toe
zullen mogen blijven rekenen op onze
steun en rnedewerking. Dat is mijn
uitdaging en ik zal er alles aan doen om
onze hardwerkende bestuursleden niet
teleur te stellen.

Geachte lezer
Beste carnavalsvriend
Het voelt een beetje raar aan om hier
voor de eerste maal, als de nieuwe
voorzitter van F.E.N. Vlaanderen, het
voorwoord te schrijven.
Graag wil ik me even voorstellen aan
de nieuwe leden die we de laatste
maanden in onze grote F.E.N.-familie
mochten begroeten.
Mijn naam is Jean-Jos Lecoque en
ik kreeg op 7 juni 1986 de eer om
provinciaal commissaris van F.E.N.Limburg te worden.
In 1997 werd ik aangesteld als
provinciaal
secretaris
F.E.N.Limburg, om vervolgens in 2004 het
voorzitterschap van deze provincie
over te nemen van Yvan Kellens. Aan
dit vijfjarige voorzitterschap houd
ik trouwens de beste herinneringen
over.
In 2009 werd mij gevraagd om,
na het overlijden van onze goede
vriend Michel Maes, de functie van
ondervoorzitter
F.E.N.-Vlaanderen
waar te nemen in het dagelijks
bestuur. Een nieuwe wereld ging voor
me open. Mijn mandaat bleef immers
niet meer beperkt tot de provincie
Limburg maar werd vanaf dat moment
uitgebreid tot gans Vlaanderen.
Toen voorzitter Jef Langenaeken in
het voorjaar 2012 besliste om na
exact twintig jaar het voorzitterschap
te
hebben
waargenomen
een
stapje terug te zetten, kreeg ik

Ik wil van deze gelegenheid ook gebruik
maken om onze voormalige voorzitter Jef
Langenaeken van harte te danken voor
wat hij gedurende die twintig jaar voor
F.E.N.-Vlaanderen betekende. Hij heeft
het roer steeds stevig in handen gehad
en F.E.N.-Vlaanderen een enorme boost
gegeven tijdens zijn voorzitterschap.
Jef, in naam van gans de raad van bestuur,
nogmaals bedankt. Maar we waren ook
zeer opgelucht dat u onze rangen blijft
vervoegen als ondervoorzitter. We zullen
hopelijk nog heel veel plezier aan u
beleven en vaak beroep moeten doen op
uw rijke ervaring.
Ook een woordje van dank aan de
leden van de raad van bestuur voor het
vertrouwen dat ze in mij gesteld hebben
om deze federatie verder te leiden. Ik
ben er zeker van dat dit, mits de gekende
goede samenwerking van iedereen, best
wel zal lukken.
Als voorzitter zal ik zeker geen andere
wegen inslaan maar verder blijven
werken volgens de strategie die F.E.N.Vlaanderen de laatste jaren heeft
uitgezet. We zullen steevast de zelfde
koers blijven varen om onze leden verder
te blijven ondersteunen in hun werking
Inhoud

en hun rechten te verdedigen.
Onze contacten en de samenwerking
met ander federaties die het goed
menen, zullen we blijven onderhouden.
Ik hoop bovendien de bestaande relaties
nog te kunnen versterken om samen
in alle in vriendschap het carnaval een
goede dienst te bewijzen. Anderzijds
zullen we er uiteraard ook over waken
dat in de carnavalwereld geen misbruik
zal gemaakt worden door anderen die
het niet echt zo goed begrijpen!
Beste vrienden, we staan weer
aan de vooravond van het nieuwe
carnavalseizoen en vele verenigingen
staan al te popelen om weer van start
te gaan. Wel, ik durf hopen dat het
carnavalseizoen 2012-2013 opnieuw een
succes zal worden voor alle verenigingen.
Zowel voor de nieuwe prinsen, prinsessen,
jeugdprinsen, jeugdprinsessen als voor
de seniorenparen.
Tot slot wil ik nog een oproep lanceren
naar iedereen om voltallig aanwezig te
zijn op ons jaarlijks groot ledenfeest,
namelijk het Feest der Goedgemutsten.
Dat zal doorgaan op 5 januari 2013
te Poperinge in de provincie WestVlaanderen. De organisatie is in handen
van de carnavalsvereniging De Keikoppen
uit Poperinge.
Hopelijk mogen we bij die gelegenheid
vele carnavalisten verwelkomen in deze
mooie stad in een sfeer die verder reikt
dan de provinciegrenzen.
Ziezo, dit was mijn eerste voorwoord
en om af te sluiten wil ik alleen maar
iedereen een schitterend carnaval
toewensen.
F.E.N.-Vlaanderen
staat
zoals steeds dag en nacht ten dienste
van zijn leden.
Jean-Jos Lecoque
Voorzitter F.E.N.-Vlaanderen
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in de kijker

De Kezelzekskes uit Rotem 3 x 11 jaar
De carnavalsvereniging De Kezelzekskes uit Rotem bestaat het komende carnavalseizoen 3 x 11 jaar en zij willen dat op
gepaste wijze vieren met enkele super evenementen.
Tijdens de voorbije 33 jaar zijn ze uitgegroeid tot een gerespecteerde vereniging aan de Maaskant en jaarlijks trekt er
een mooie carnavalstoet door de straten van Rotem.
Hoe het allemaal begon en verder uitgroeide, wordt hierna bondig samengevat.
Historiek
Tijdens de jaren zeventig organiseerde de
harmonie van Rotem op carnavalsmaandag
haar jaarlijks verkleedbal voor volwassenen.
Enkele vrijwilligers die iets voelden voor
het carnaval, samen met enkele mensen
van de harmonie, besloten op een zeker
moment om een kindernamiddag te
organiseren. Alle Rotemse kinderen waren
er welkom want in die tijd bestond nog de
traditie om verkleed van deur tot deur te
gaan met het liedje “Rommelpotterij”. Er
werd gezorgd voor een DJ die de kinderen
in de carnavalstemming moest brengen
en zo ging op carnavalsmaandag 1980 de
eerste kindernamiddag van start. Het was
een onverwacht succes dat zeker moest
verder gezet worden.
Al snel werd er gedacht aan een gepaste
naam voor de vereniging en gezien de
kiezelontgrinding in de gemeente was de
naam “De Kezelzekskes” nogal voor de
hand liggend.
Er werden contacten gelegd met
carnavalsverenigingen uit de omliggende
kerkdorpen en de eerste uitstappen
volgden elkaar op.
De Rabbedabbers van Kinrooi is één van
de eerste verenigingen waar contact
mee opgenomen werd. Verder kwamen
de Kezelzekskes ook in contact met
de vereniging van Eisden-Dorp. Bij
K.V. Van Eisder Geis tot Bosbeir waren
Albert Cardinaels en Maria Dirkx
het
bejaardenpaar en aangezien zij in
Rotem woonden, sloten zij zich aan bij

de Kezelzekskes. Als gevolg van hun
uitgebreide kennis over carnaval kregen zij
de titel van Moe Marieke en Vorst Albert.
Het eerste Jeugdprinsenpaar “Ronny I
en Inge I” werd verkozen. De vereniging
breidde snel uit met vele nieuwe leden
en de eerste carnavalstoet trok op
carnavalsmaandag 1984 door de straten
van Rotem. Het waren vooral de handelaars
van Rotem die hun auto met aanhangwagen
versierden en zo door Rotem trokken. De
schutterij en groep Habets waren één van
de eerste deelnemers aan de stoet. Ook de
volgende jaren trok op carnavalsmaandag
een carnavalstoet door de straten van het
kerkdorp Rotem.
In 1983 werd er gestart
met een carnavalsnamiddag
voor de mensen van de
derde
leeftijd.
Tijdens
dit evenement wordt het
“Koppel van de derde leeftijd”
gekozen. Ook de jaren daarna
werd deze middag gehouden
met telkens de verkiezing van
een nieuw koppel.
Tijdens de verkiezing in
1986 werden Frans Bertels
en Marie-Christine Boonen
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uitgeroepen tot beste danspaar en werden
zij “het bejaardenprinsenpaar” van Rotem.
Tot op heden is “Frans I”, ondanks zijn
gezegende leeftijd van 84 lentes, nog altijd
betrokken bij de werking van de vereniging.
Momenteel is hij nog altijd Bejaardenprins
in het prinsendom Rotem.
Voor de uitstappen naar bevriende
verenigingen kwamen De Kezelzekskes
regelmatig samen in het toenmalige
café “De Kommel”. Zo kwam het dat
de cafébaas op 11 november 1985, ter
gelegenheid van de opening van het
carnaval seizoen, uitgeroepen werd tot
eerste Prins van Rotem. Antoine Swennen
“Antoine I” had zijn eigen prinsenwagen en
werd geflankeerd door De Kezelzekskes.
De jeugdprinsenparen en prinsen die
regeerden over Rotem, volgden elkaar
netjes op met telkens hun carnavalstoet
op carnavalsmaandag. In 1990 moest
de carnavalstoet echter als gevolg van
zwaar stormweer afgelast worden en werd
besloten hem te laten doorgaan op de
zaterdag volgend op Aswoensdag. Er kwam
plots aanzienlijk meer publiek opdagen
langs de omloop en aldus werd besloten
om de stoet het jaar nadien te verplaatsen
naar de zondag na Aswoensdag, hetgeen
tot op heden nog steeds het geval is.
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In 1989 werd gestart met een
“mannenzitting” die in enkele jaren tijd
uitgroeide tot een groot succes, met het
gevolg dat er moest uitgeweken worden
naar een grotere zaal. Voor de sporthal
werd geen goedkeuring verkregen en
aldus werd besloten om een feestpaviljoen
te zetten op het Gemeenteplein.
Het eerste paviljoen kwam er in januari
1992 en ook de vijf volgende jaren gingen
de mannenzitting, de prinsenaanstelling en
de kinderzitting door in het feestpaviljoen.
Toen het succes van de mannenzitting
begon af te nemen (de laatste
mannenzitting vond plaats in januari 1996)
werd het plaatsen van een paviljoen te
duur. In 1997 verhuisden bijgevolg alle
activiteiten weer naar de harmoniezaal,
maar deze was helaas veel te klein om
alle mensen van Rotem en de bevriende
verenigingen te ontvangen.
Tijdens de volgende jaren moest de
vereniging zich hoe dan ook behelpen met
de harmoniezaal om dan toch uiteindelijk
na veel overleg, het verlossende
“ja”woord te krijgen om in januari 1999
voor het eerst de sporthal te mogen
gebruiken voor de prinsenaanstelling en
de kinderzitting. Tot heden worden deze
activiteiten nog steeds in de sporthal
gehouden. Ook de viering van 3 x 11
jaar zal daar plaatsvinden.

op een schare anonieme
medewerkers
achter
de
schermen en worden zij
flink gesteund door heel
wat sponsors om jaarlijks
een optocht door Rotem te
laten trekken. Zonder deze
financiële steun en de vele
helpende handen zou dat
allemaal niet mogelijk zijn.
Vastelaovend
Maaskant

aan

de

De Kezelzekskes zijn ook al meer dan tien
jaar een vaste waarde bij de CD-voorstelling
van Vastelaovend aan de Maaskant en dit
jaar staan zij zelfs in voor de organisatie.
Op zaterdag 27 oktober 2012 gaan zij dus
van start met de 21ste CD-voorstelling van
Vastelaovend aan de Maaskant.
Deze CD wordt jaarlijks uitgebracht met
daarop 20 dialectnummers van Maaslandse
carnavalsgroepen en artiesten. Zo wordt
de band tussen de carnavalsverenigingen

De Kezelzekskes zijn dan ook bijzonder
fier op wat ze de afgelopen 33 jaar bereikt
hebben, maar ze zijn vooral de mensen
die het carnaval in Rotem een warm hart
toedragen bijzonder dankbaar.
Ook de mensen die aan de wieg stonden
van het Rotemse carnaval en diegenen die
tijdens de wat moeilijker jaren doorgezet
hebben en zijn blijven geloven in dit
jaarlijks wederkerend gebeuren, worden
niet vergeten in deze hulde.
Net zoals op vele andere plaatsen kunnen
de Kezelzekskes ook voortdurend rekenen

Tijdens de editie van de CD Vastelaovend
aan de Maaskant van vorig jaar werden De
Kezelzekskes nog in de bloemetjes gezet
omdat zij voor de 11de maal ononderbroken
deelnamen aan de CD. Deze liedjes die
tijdens deze edities gebracht werden,
waren uiteraard niet allemaal toppers.
Maar niettemin ter gelegenheid van CD
Vastelaovend aan de Maaskant Nr. 17, met
het liedje “De Wekker”, wisten ze de prijs
van “beste liedje met zelfgeschreven
tekst en muziek” weg te kapen. Het was
voor de vereniging een bekroning na
vele jaren van deelnemen.
De laatste jaren wordt er telkens
meegedaan
met
een
liedje
op
zelfgeschreven
muziek.
Hiervoor
wordt beroep gedaan op de hulp van
Danny Peeters, welbekend van “Die
Batseklatsers”.

Tot nu toe telt de vereniging 27 prinsen
waaronder 2 prinsenparen. Jaarlijks
wordt nog altijd een jeugdprinsenpaar
verkozen. De prinsenaanstelling wordt
steeds georganiseerd op de 3de zaterdag
van januari.
Momenteel bestaat de vereniging uit
26 leden, namelijk 12 Kezelzekskes (de
mannen van de Raad), 9 Kezelkinnekes
(de vrouwen) en 5 Kezeljung (de
kinderen).

naar Stokkem waar De Nieuwenborg de
ideale plaats is.

nog hechter en worden de verschillende
dialecten van de gehele Maaskant in stand
gehouden.

Op 27 oktober brengen De Kezelzekskes
wederom een liedje met zelfgeschreven
tekst en muziek van Danny Peeters. Alles
zal in het werk gesteld worden om er
naar goede gewoonte iets moois van te
maken. Er wordt al weken uitgekeken
naar deze avond om met de nieuwe
creatie voor de dag te komen. Een prijsje
winnen is altijd mooi meegenomen maar
voor De Kezelzekskes blijft deelnemen
belangrijker dan winnen.

Er wordt nu al met belangstelling uitgekeken
naar dit jaarlijkse evenement. In Rotem
wordt aldus op de laatste zaterdag van
oktober het nieuwe carnaval seizoen in
gang geschoten en zullen de carnavalisten
uit de Maaskant massaal van de partij zijn.

Het is een avond vol lol en plezier voor
jong en oud. Kortom, deze avond mag
niet gemist worden door echte Limburgse
carnavalisten.

Verschillende jaren ging deze CDvoorstelling door in Lanaken maar dit jaar is
de organisatie, zoals we reeds aanhaalden,
in handen van K.V. De Kezelzekskes.
Aangezien er echter geen geschikte zaal in
Rotem voorhanden is, wordt er uitgeweken

21steCD-Voorstelling
Vastelaovend aan de Maaskant
Zaterdag 27 oktober 2012
Zaal Nieuwenborgh - Stokkem
Aanvang 20:11 uur
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3 x 11 jaar Limburgse André Van Duin
Precies 33 jaar hangt de uit Diepenbeek afkomstige Hoeselaar, Jean-Paul Klinkers het zotteke uit. Als Limburgse André
van Duin verzorgde hij in al die jaren reeds honderden carnavalszittingen, bals, shows en feestjes. Ondertussen is hij
niet alleen in Limburg, maar ook ver daarbuiten een graag geziene gast, wiens humor door iedereen gewaardeerd wordt.
zeer korte tijd naam en faam te verwerven.
Zelfs de Nederlandse grens vormde voor
hem geen barrière, maar omdat zijn naam
Limburgse Andrè van Duin in Nederland
voor verwarring kon zorgen, opteerde hij
om daar als Jean-Paul Brikske door het
leven te gaan.
Ook nu nog is “Brikske” in carnavalsminnend
Nederland nog steeds een graag geziene
gast.
Autosport
Weinigen weten het, maar Jean-Paul is
eveneens een verstokte autosportfanaat.
De rallysport ligt hem al 30 jaar erg nauw
aan het hart en kan hij niet aan de verleiding
ontsnappen om heel wat races van achter
de microfoon te becommentariëren.
Vanuit de speakersfunctie wordt hij
gevraagd om in België, Nederland en
Duitsland in liefst vier talen verslag uit te
brengen tijdens wedstrijden.
Het goede doel
De verschillende humorprijzen, medailles,
en eretitels die hij in ontvangst mocht
nemen tijdens de voorbije 33 jaar liegen
er niet om.
Een carnavalstoet, bal of zitting presenteren
is voor hem dan ook niet vreemd. Dit jaar
was hij nog, als individueel lid van FENVlaanderen, als animator en presentator
te gast op het Feest der Goedgemutsten
te Halle.
Maar wie is die man eigenlijk en hoe groeide
het allemaal. Dat proberen we hierna op
een bondige wijze uit de doeken te doen.
Hoe het allemaal begon …
In 1979 keek Jean-Paul Klinkers samen
met enkele vrienden naar een show van
André van Duin, toen nog bandparodist.
Blijkbaar moet op, dat moment de eerste
vonk zijn ontstaan want tijdens de show
opperde Jean-Paul : Dat wil ik ook wel eens
proberen. 		
En jawel, amper drie weken later stond
hij ter gelegenheid van het huwelijksfeest
van zijn broer op het podium. Een schot in

de roos zo bleek, want meteen kwamen Jean-Paul is niet alleen een autosportfanaat
er vragen voor een extra nummertje en en succesvol entertainer, hij draagt ook het
stroomden de eerst reservaties binnen.
hart op de juiste plaats.
De weg naar succes lag dus open en
breidde hij zijn repertoire geleidelijk uit. De
brug naar het carnavalsmilieu lag voor de
hand en was dan ook snel geslagen.

Samen met 23 bevriende artiesten, uit
binnen- en buitenland, zal hij op 2 december
2012 een 3 x 11-benefietnamiddag
organiseren ten voordele van drie goede
doelen. Hij hoopt, gesteund door vele
Tijdens een zitting in Eisden debuteerde carnavalisten een fikse bijdrage te kunnen
hij met groot succes. Met acts zoals leveren aan de uitgekozen projecten.
bloemkolen,
de
voetballer,
de
vuilbak,
pizzaman
en
muzikant maakte
hij in Limburg
het mooie weer
en deed hij vele
feestzalen
op
hun grondvesten
daveren.
Niet
alleen
in
Limburg,
maar ook in de
andere Vlaamse
provincies, wist
Jean-Paul in een
Gazet van de Carnavalist - Nr 167
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Tijdens een meer dan zeven uur durende
shownamiddag zullen show, zang en humor
elkaar in een gestadig tempo afwisselen
dankzij de steun en medewerking van vele
binnen- en buitenlandse artiesten.

Parodie

moeten stoppen.

In 1981 kwam hij op het idee om zijn
echtgenote Annie, ook in te schakelen.
Samen stond zij met Jean-Paul meerdere

Een humoristische bandparodie vraagt
heel wat voorbereiding. Zowel het zoeken
naar passende muziek met dubbelzinnige
teksten en het aan elkaar mixen vergt
bijzonder veel tijd. Een uitgebreide
muziekcollectie is dan ook meer dan
noodzakelijk, maar gelukkig kan hij
hiervoor terugvallen op zijn zoon Kristof.

De shownamiddag
Als locatie om deze shownamiddag te
laten doorgaan werd gekozen voor de
narrentempel van de Ridders van de
Katteköp uit Haren (Borgloon). Deze
vereniging verleent trouwens haar
volle medewerking aan dit evenement
en neemt een belangrijk deel van de
organisatie voor haar rekening.
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2 december 2012

PANISHOF

G

1
1
BEN
x
3

FI

jaren op de planken doch ingevolge
gezondheidsredenen is zij noodgedwongen

Humor, muziek en lachen, dat maakt
mensen gezond en gelukkig, aldus JeanPaul. Dat is zijn leuze en daar draait alles
om.

DA

Een organisatie van cv Ridders van de Katteköp i.s.m. Jean-Paul Klinkers

Het Panishof te Borgloon (Bommershovenstraat) zal op zondagnamiddag
2 december dan ook het mekka van
plezier en vermaak worden. De deuren
gaan open vanaf 12.00 uur en stipt om
13.33 uur zal de show van start gaan.

Eenmaal de band klaar is, dient er
gezorgd te worden voor de aangepaste
kledij en de bijbehorende attributen.
Maar het “smoelen trekken” tijdens het
optreden, wat zonder enige discussie zijn
handelsmerk is en blijft de hoofdzaak van
iedere show.
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De Limburgse André Van Duin

De volledige opbrengst van deze benefietnamddag gaat naar drie goede doelen

BC Sint-Elisabeth - Autisme Limburg - vzw Klavertje 3
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Nieuwe bestuursleden
bij F.E.N.-Vlaanderen
Sedert de jongste algemene vergadering van 16 mei 2012
werd de Raad van bestuur versterkt met twee nieuwe
krachten. Wij stellen ze graag even voor.

Harold Pattyn
Provinciaal commissaris
West-Vlaanderen
Izegemstraat 66
8880 Sint-Eloois-Winkel
haroldpattyn@msn.com
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Johnny Hion
Provinciaal commissaris
Vlaams-Brabant
Van Audenhovestraat 5
3300 Tienen
voorzitter@jatienen.be
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webweetjes

Nieuwe website van F.E.N.-Vlaanderen
bijna op volle toeren!
adreswijzigingen,
enz...

verzekeringen,

Het werken via een gepersonaliseerd
paswoord lijkt op dit ogenblik ook
helemaal ingeburgerd te zijn. Een van
de redenen waarom wij het systeem
van een gebruikersaccount hebben
ingevoerd, heeft trouwens te maken
met de honderden adresgegevens die
in het verleden op onze website, door
Jan en alleman, over gans de wereld
konden ingekeken, en jawel, ook
misbruikt worden.

Zoals de meesten weten beschikken we
sinds 11 november 2011, de magische
carnavalsdatum, over een nieuwe interactieve
website.
We moeten toegeven dat de afwerking
ietwat meer tijd in beslag genomen heeft dan
oorspronkelijk verwacht, maar momenteel
mag gesteld worden dat het systeem voor
99% op punt staat.
Het is een gigantisch project dat behoorlijk
wat centjes heeft gekost, maar we zijn er
van overtuigd dat de nieuwe technieken die
bij het ontwerpen van dit systeem gebruikt
werden, niet alleen vandaag, maar meer nog
naar de toekomst hun nut zullen bewijzen.
We hebben inderdaad geïnvesteerd vanuit
een toekomstvisie.
Tijdens de voorbije passieve carnavalsperiode
werden continue verbeteringen aangebracht.
Zaken die niet meteen in het oog springen
omdat het in feite vaak gaat om puur
technische snufjes, met de bedoeling om o.a.
de gebruiksvriendelijkheid bij te sturen.
Wij voorzien dan ook dat naar de toekomst
toe nog continue verbeteringen zullen
aangebracht
worden.
Suggesties
en
voorstellen van de gebruikers zijn in dit
opzicht meer dan welkom.
Het verheugt ons bovendien vast te stellen
dat het merendeel van onze aangesloten
leden maximaal gebruik maakt van de
aangeboden onlinetoepassingen, zoals onder
meer voor het aangeven van evenementen,

Aan dat verhaal is nu een einde
gekomen omdat enkel en alleen
de aangesloten leden van F.E.N.Vlaanderen
de
gegevens
van
andere leden kunnen consulteren
en gebruiken. Dus geen ongewenste
pottenkijkers meer!
Vele bezoekers hebben ook moeten
vaststellen dat de evenementenkalender
gedurende een bepaalde periode uitsluitend
toegankelijk was voor personen die over een
paswoord beschikten. Hoewel we daar een
goede reden voor hadden, zijn we onlangs
van dit systeem afgestapt en heeft vanaf
nu iedereen (dus ook diegenen die over
geen paswoord beschikken) opnieuw de
mogelijkheid om de vele evenementen te
raadplegen.
Zij die ons hun evenementen kenbaar
maken via de website, zullen eveneens
gemerkt hebben dat na het verzenden
van de gegevens zij “in principe” enkele
seconden later een bericht in hun mailbox
teruggevonden hebben met een overzicht
van de gegevens die ons overgemaakt
werden. Dit bericht geldt voor de verzender
enerzijds als een bewijs, maar anderzijds als
mogelijkheid om de doorgezonden gegevens
aan een laatste controle te onderwerpen.
Dit systeem is trouwens geldig voor alle
onlinetoepassingen.
Opdat dit bericht door ons systeem
automatisch zou kunnen teruggezonden
worden naar de afzender is één element
van zeer groot belang, namelijk, dat in het
mailades van de afzender geen fouten getypt
worden. En jawel, daar durft het wel eens
fout te lopen, met het gevolg dat zij dus geen
automatische ontvangstmelding toegezonden
krijgen.
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Wij ontvangen dus wel degelijk de boodschap,
maar de afzender krijgt geen bericht in
dat geval. Wij kunnen iedereen bijgevolg
slechts aanraden om, alvorens op het knopje
“Verzenden” te klikken alles nog eens met
argusogen te controleren.
Vermits het volume aan briefwisseling tussen
de verenigingen onderling, hoe langer hoe
meer via internet verloopt, is het van groot
belang dat de verenigingen er in de eerst
plaats voor zorgen dat hun mailadressen
correct zijn.
Wij zijn er ondertussen in geslaagd om het
aantal foute mailadressen in onze databank
tot een aanvaardbaar peil van 0,2% terug te
dringen.
Wij kunnen onze leden bijgevolg alleen
maar vragen om op regelmatige tijdstippen
de adresgegevens van hun vereniging op
onze website te controleren, via de link “Mijn
gegevens” onder de titel “Leden”. Iedereen
heeft er belang bij.
Maar goed, we mogen gelukkig elke dag
vaststellen dat onze gebruikers het nieuwe
systeem almaar beter onder de knie krijgen.
‘t Is uiteraard een kwestie van wennen,
maar we zijn er ons bewust van dat er links
of rechts nog fouten in het systeem zitten.
Signaleer ze ons? Je bewijst iedereen op die
manier een grote dienst!
Een volgende erg pratische toepassing
waaraan momenteel de laatste hand
gelegd wordt heeft te maken met ons
verzekeringspakket. Elke vereniging kan sinds
een aantal jaren de nodige verzekeringen
online aanvragen. Dat was op zich al een
enorme stap voorwaarts, zeker als we zien
dat er jaarlijks meer dan 1.000 aanvragen via
internet binnenlopen.
Zeer binnenkort zal echter een nieuwe
toepassing zijn intrede doen voor diegenen
die hun aanvragen doen via onze website.
Zij zullen hun verzekeringsattest niet langer
via de post ontvangen maar eveneens via
internet.
Bpost zal het wellicht niet graag lezen, maar
het aantal verzekeringsattesten dat nog via
de klassieke post zal verstuurd worden, zal
drastisch verminderen.
Weldra meer hierover.
9
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Zondag 25 november 2012
Gemeenschpascentrum
Ten Takel - Zonhoven
Aanvang 14u11
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Try-Out voor Tonpraters
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GRATIS INKOM
Te Mortsel gaven
carnavalisten elkaar
het jawoord

Een organisatie van BOL - Buutte-Onderwijs Limburg

Zelfs na een super geslaagd carnaval seizoen
2011/2012, bleven de bestuursleden van
F.E.N.-Antwerpen stevig doorfeesten.

(Antwerpen), was meteen bereid om die
dag het gemeentehuis open te stellen voor
deze plechtigheid.

Op de magische dag van 11/11/11 stapte
Christof Slangen, F.E.N. – commissaris voor
de provincie Limburg in het huwelijksbootje en deed F.E.N.- commissaris voor de provincie Antwerpen,
Kevin Van Asch een huwelijksaanzoek bij Elke Wuyts.

Nadat het jonge koppel elkaar het jawoord
had gegeven, in het bijzijn van vele symphatisanten en vrienden uit de carnavalswereld, trok het gezelschap in het bijzijn
van mevrouw de Burgemeester, naar de
kerk voor de kerkelijke plechtigheid. Een
streepje carnavalsmuziek tijdens deze
kerkelijke dienst zorgde bovendien voor
de passende sfeer.

Elke wist van niks en bovendien
was ATV erbij om deze unieke gebeurtenis vast te leggen. Van een
verrassing gesproken!
Na het huwelijks aanzoek op 11 november moest uiteraard het vervolg
van het scenario afgewerkt worden.
Aldus beslisten Kevin Van Asch en
Elke Wuyts om elkaar op zaterdag
30 juni het jawoord te geven.
Mevrouw Ingrid Pira, burgemeester
van de carnavalsgemeente Mortsel
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Als toetje op de taart werd het huwelijksfeest afgesloten met een geslaagd avondfeest in het San Marco Village.
Het carnaval seizoen 2011/2012 was in dat
opzicht een unieke belevenis, die nog vele
jaren in het geheugen van alle carnavalisten bewaard zal blijven.
F.E.N- Vlaanderen wenst het jonge paar
nog veel carnavalsplezier, ee lang een gelukkig leven en een dikke proficiat.
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Terug uit vakantie en dan maar mijmeren

Louis Ackou - columnist

Was me dat nog eens een zomer! Plenzende en dretsende regenbuien à volenté. Wie had gedacht dat we moesten
wachten tot onze aller dierbaarste nationale feestdag om eens goed nieuws te horen op de radio of het plasmascherm
dat er zomaar 23 graden op komst waren.

Vergeet de uitzondering niet dat de Heilige
Geest de zon liet schijnen met Pinksteren.
Veel families, echtgenoot of bijzit hebben de
barbecue aangestoken. En maar liters sangria drinken vanuit de Aldi of Colruyt. Of een
huisgemaakt drankje waarin de mannen hun
persoonlijke touch hebben aangebracht door
wat vers rood fruit erin te mengen en dan
nog enkele ferme scheuten Grand Marnier of
Cointreau erin te kappen opdat de vrouwtjes
er maar op los zouden tetteren en denken
dat ze op een paradijselijk eiland ergens in
de Bermuda’s liggen te zonnen onder de
palmbomen aan het blauwe lagunewater.
Mijn vrouwtje en ik zijn met een bevriend
koppel in de auto gesprongen en richting
de Vlaamse Ardennen gereden. De wielertoeristen palmen er de prachtige, pittoreske
rijbaantjes in, in rijen van vier, alsof zij de
keizers van het wegdek zijn. Je moet er maar
tegen kunnen: verschillende toeters en bel-

len, wijsvingers, godverdommes en getier
van die ééndagsrenners! Het zweet dwarrelt
over hun diep gerimpelde voorhoofden en
het schuim staat op hun lippen! Ze zijn
gedopeerd met het bekendste gerstenat,
zoals Leffe en andere abdijbieren van meer
dan 8 graden alcoholgehalte. Stel je voor,
die weekend wielertoeristen doen dat voor
hun plezier op een vrije, hete, warme Sinksendag. Zouden die ook zo zweten tijdens
hun dagelijkse dagtaak? Ik denk het niet. Ze
zouden al lang voor het bedrijf post gevat
hebben met spandoeken, met geschilderde
leuzen en brandende paletten en roepen,
met de eensgezindheid van hun syndicaten,
dat het daarbinnen veel te heet is om te
werken en dat hun fysische lichaamsconditie het niet meer aankan in zulke tropische
temperaturen. Conclusie: Laat de mensen
maar doen wat ze graag doen!
De volgende dag was het terug van dat
koude en natte weer. Ik kan die weerkundigen naar de verdommenis wensen.
Die Sabine Haegedoren met haar dikke,
ronde, enorme loezen staat daar op mijn
breedbeeldscherm te lullen in plaats van het
weer te voorspellen op een juiste manier.
Vergeten wij dan Frank De Boosere niet, een
plechtig communicantje met een grijnzend
lachje. Die durft zijn weerkundig geloof te
verkondigen: dat er sinds de waarnemingen
voor het weer genoteerd werden, het dit jaar
met een gemiddelde van 16 graden, toch
een normale zomer is.
Normaal dat hij door de vele horeca mensen
en andere seizoensgebonden middenstanders aan onze nationale 65 kilometer kuststreek, hem in het diepste van de Noordzee
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kunnen dumpen, met zijn coureurskostuumpje aan en zijn koersfiets, gewonnen
ergens in een tombola van de groenen, om
enkele windmolens te kunnen plaatsen in
onze Noordzee. Die teisteren de zeehorizon
zo dat men geen vissersboot meer kan
waarnemen.
Nog goed dat wij ons konden concentreren
op de Tour de France. Dit jaar was het de
99ste uitgave, een carnavalscijfer waar
heel wat carnavalsverenigingen kunnen
van dromen. Een tour met de eerste Britse
overwinning, Bradley Wiggins, een geboren
Gentenaar met twee half Engelse rosse
bakkebaarden die zeker hun intrede zullen
maken in de mannelijke haarkappersmode
volgend jaar!
Het televisiecommentator duo, met Michel
Wuyts, een van de beste koersverslaggevers
sinds Fred Debruyne. Hij was leraar in het
secundair onderwijs en een perfecte AN
prater. Maar dat kan niet
gezegd worden van zijn kompaan José
De Cauwer, ex-wielrenner en soms in zijn
vrije tijd een dubieuze verkoper die zomaar
zijn woorden brabbelt tussen zijn tanden.
Ik versta dat sommige mensen dat niet
graag horen, maar ik vind toch dat die twee
wielerkameraden er altijd recht op zitten bij
alle koersontwikkelingen in de dagelijkse
etappe. Vergeten wij ook niet de knappe,
onmenselijke en niet afgevende prestatie
te feliciteren van Jurgen Van den Broeck,
eerste Belg in de rangschikking die spijtig
genoeg naast het ereschavotje viel. Volgend
jaar beter man.
Louis Ackou
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F.E.N.-Vlaanderen pakte uit me een
sfeervolle
jubileumeditie van de Artiestenavond
In 1991 ging F.E.N.-Vlaanderen, op iniatief van enkele toenmalige bestuursleden van start met een
artiestenavond. Zeg maar een soort artiestenbeurs, want in feite had dit initiatief een dubbele doelstelling voor ogen. Namelijk, contacten tussen verenigingen en artiesten tot stand brengen via een
artiestenavond. De artiesten kregen bijgevolg op die wijze de gelegenheid om hun talenten gedurende een
vijftiental minuten te tonen aan de organisatoren van carnavalsevenementen, terwijl de organisatoren een
keuze konden maken uit een tot dan toe onbekend aanbod.
Laten we niet vergeten dat de organisatoren van carnavalsevenementen het in tijd moeilijk hadden om geschikte
artiesten tegen een betaalbare prijs te vinden, terwijl jonge beginnende artiesten aan de zijlijn stonden te
wachten, maar niet over de nodige springplank beschikten om zich kenbaar te maken en hun kunnen te tonen. Of
m.a.w. het tijdstip om met een artiestenavond van start te gaan was aangebroken en dus werd op 31 augustus
1991 in het Cultureel Centrum (nu Gemeenschapscentrum Ten Takel) te Zonhoven de allereerste artiestenavond
georganiseerd door F.E.N.-Limburg.
Het was een gedurfd initiatief, maar na afloop was iedereen het er over eens dat er moest verder gewerkt worden
op deze basis. Negen artiesten onder wie, Roger Schepers (tonprater) en de Limburgse André van Duin) zorgden
voor het nodige spektakel tijdens de eerste editie. Jaar na jaar werd er een artiestenavond georganiseerd en
alles werd in het werk gesteld om zoveel mogelijk nieuwe artiesten een kans te geven. Van alle deelnemende
artiesten werden vervolgens adreslijsten gepubliceerd die jaar na jaar aangroeiden.
F.E.N.-Vlaanderen en meer nog F.E.N.-Limburg, mogen thans alvast met een erg tevreden blik terugkijken in
het verleden. Het waren uiteraard niet allemaal even succesvolle edities en het blijft nog steeds moeilijk om te
bepalen waarom het de ene keer beter lukte dan de andere keer.
Het is wel een vaststelling dat beginnende artiesten, van zodra ze voldoende belangstelling hebben gekregen
en hun agenda’s behoorlijk volgeboekt staan, weinig of geen interesse meer betonen om nog eens een keertje
een optreden te verzorgen op de artiestenavond. De zoektocht naar nieuwe artiesten is dan ook alles behalve
eenvoudig en vraagt bijzonder veel energie van de mensen die verantwoordelijk zijn voor het welslagen van deze
avond. Zelfs ter gelegenheid van deze jubileumeditie hebben de verantwoordelijke F.E.N.-bestuursleden, Luc Van
Dijck en Servé Moonen tot het allerlaatste moment alles uit de kast moeten halen om er een geslaagde avond
van te maken. Ze verdienen hiervoor op zijn minst een dikke proficiat!
Niettemin is het hen wonderwel gelukt, al hadden zij in stilte toch gehoopt op iets meer medewerking van de
artiesten voor wie dit initiatief ooit de ultieme springplank was. Ondanks het feit dat het aanbod aan artiesten
dit jaar iets minder was dan vorig jaar, bleken alle aanwezigen, zowel de artiesten als de bezoekers, erg tevreden te zijn over het verloop. Het programma was goed gevuld en aan sfeer was er duidelijk geen gebrek. Meer
moet dat in feite niet zijn, zou je kunnen stellen,maar een tikkeltje medewerking of respect kan soms wonderen
verrichten en hemels aanvoelen.
Hoe dan ook, onze verantwoordelijken Luc en Servé, gaan er vanaf nu met vereende krachten tegenaan, op weg
naar de 23ste editie. Wie weet zitten er onder onze lezers mensen die links of rechts beginnende en beloftevolle
artiesten kennen. In dat geval raden wij hen aan nu al contact op te nemen met onze organisatoren via de volgende e-mailadressen of telefoonnummers.
- Van Dijck Luc - 0496/20 03 42 - vandijck.luc@gmail.com
- Moonen Servaas - 0477/21 29 03 - servaas.moonen@skynet.be
Zij en wij rekenen op u!

22ste Artiestentavon
Gazet van de Carnavalist - Nr 167
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Tonprater Eddy Rochus
Showgroep Let’s Do It

Franz T
heunis

z

Yvo & Theo

Sjut ien en zoep oet

Jérômme Gelissen

Rene Troost

Esteblee

4 Geve Gaas

f

nd F.E.N.-Vlaanderen
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artiestenavond

Deelnemers Artiestenavond 2012
Zanger
Smeets Yvo
Pastoor Goossenslaan, 29
3631 Uikhoven-Maasmechelen
Gsm: 0477/67 52 12
Let’s do it (Showgroep)
Van Pol Mieke
Alexanderplein, 7
5768 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
Estebleef
Dorrie Goubet
Kiezelweg 202
3620 Lanaken
Gsm: 0483/48 96 37
E-mail: dorrie.goubet@telenet.be

4 Geve Gaas
Guido Verhaegen
Rijksweg 88
NL-6269 AD Margraten
Gsm.: 0031/640 872 667
E-mail: info@4gevegaas.eu
www.4gevegaas.eu

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

Sjut ien en zoep oet
Dominique Terwingen
Pastoor Houbenlaan 14
3620 Lanaken
Gsm: 0472/68 09 90
E-mail: terwingen_dominique@hotmail.com
Tonprater Eddy Rochus
Rullecovenstraat 119
3840 Borgloon
Gsm: 0473/36 36 43
E-mail: eddy.rochus@telenet.be
Rene Troost
Valkstraat 2
9960 Assenede
GSM: 0473/22 26 81 (na 17 u)
E-mail: frankvankerckvoorde@skynet.be

Jérôme Gelissen
Westrand 45
Wijngaardstraat 184
NL-6225 AT Maastricht
Tel.: 0031/433 616 886
GSM: 0031/630 437 783
Licht & Geluid
AP Sound Events
Antonius Verhoeven
Heuvelstraat 105 3620 Lanaken
GSM: 0473/92 92 49
E-mail: a.verhoeven@skynet.be
Franz Theunisz
GSM: 0031/653 648 091
E-mail: franstheunisz@hotmail.com
www.franstheunisz.nl

Een speciaal woordje van dank gaat naar de fotograaf van dienst, Stefan van Fotolink.be alsook naar Joskie Snoep en
Kado’s (Kerkplein 1 bus 2 - 3620 Lanaken - www.joskie.com), die zorgden voor de mooie decoratie van de zaal.

VERZEKERINGEN
Opgepast!!!
Alle verzekeringen die afgesloten
werden tijdens het voorbije seizoen
2011/2012 vervallen op

31 oktober 2012.
Zij worden niet automatisch
verlengd. U dient bijgevolg zelf het
initiatief te nemen om nieuwe
verzekeringen aan te vragen.
Er werden geen wijzigingen
aangebracht aan de bestaande
verzekeringsmogelijkheden.
Voor meer informatie en aanvragen
kan u terecht op onze website.
www.fenvlaanderen.be
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FEN-Familiedag Antwerpen te gast
in een zonovergoten Kapellen
FEN-Antwerpen staat al sinds jaren borg voor de organisatie van een gezellige familiedag, en dat was dit jaar niet
anders. Laten we het misschien een tussenstop noemen tussen het voorbije en komende carnaval seizoen, zonder veel
toeters en bellen, maar met als thema de vriendschap en de gezelligheid, sportiviteit onder carnavalisten.
Tussen 12.00 en 13.00 uur trokken de 120
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.

Na de vorige editie in 2011 werd overeengekomen om de inrichting van dit
evenement te laten doorgaan in Kapellen.
De keuze viel uiteindelijk op 05 augustus.
Alleszins geen verkeerde keuze op het
vlak van de weersomstandigheden want
na een eerder sombere julimaand werden
de deelnemers te Kapellen getrakteerd op
een prachtig wandelweertje met een zeer
aangename temperatuur, en een zeer mooie
bosrijke omgeving. Op het einde van de dag
werden we getrakteerd op een regenbui,
maar dat kon de pret niet bederven, na zo
een geslaagde namiddag.
Op het programma van deze familiedag
stond een wandeltocht van ongeveer 6 km.
Tijdens deze wandeltocht werd er van onze
deelnemers toch het een en ander verwacht.
Zo moesten de deelnemers een reeks vragen
oplossen en dienden ze ook bepaalde zaken
te herkennen aan de hand van fotomateriaal.
Ook bepaalde sportproeven werden onder
de loep genomen tijdens deze wandeling.
Het parcours doorkruiste de gemeente
Kapellen met de bedoeling de deelnemers
op een rustige wijze kennis te laten maken
met al het moois dat het prachtige Kapellen
te bieden heeft.

Hier en daar werden er grappen verteld
en plezier gemaakt, kortom het werd een
gezellige bedoening. Wat een contrast met
de bals en andere carnavalsactiviteiten. Weg
met pluimen en de glimmende eretekens,
maar niettemin ontdek je zelf tijdens een
dergelijk zomers evenement het samenwerkingsgevoel tussen de verschillende
carnavalsverenigingen.

De vier bestuursleden van F.E.N.-Vlaanderen
konden voor deze geslaagde namiddag niet
anders dan een dikke proficiat voorbehouden aan het adres van K.V. Plakijzers.
Rond 21.00 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 werd ook dit jaar opnieuw individueel
opgemaakt.

Met kop en schouders stak hij er bovenuit,
zowel op de sportproeven als op het fotomateriaal, namelijk Jelle Smans van de
Feestmutskes uit Borgerhout. Dikke proficiat Jelle! De andere deelnemers waren
allemaal tweedes ( grapje)!
Onze provinciale bestuursleden doen er
alles aan om de samenwerking tussen de
verenigingen te bevorderen, door het goede
voorbeeld te geven tijdens deze zoektocht.
Elkaar steunen en helpen tijdens het carnaval seizoen is een must, maar ook buiten
de actieve carnavalsperiode mag – of moet
– deze lijn gewoon doorgetrokken worden.
De familiedag in de provincie Antwerpen is
dan ook een uitermate geschikte gelegenheid om de contacten weer nieuw leven in
te blazen.
De namiddag vorderde snel en omstreeks
18.00 uur werden de deelnemers uitgenodigd op een zeer lekkere barbecue. Hier
konden de deelnemers zich eens goed laten
gaan, want na zo een vermoeiende wandeling, krijg je er zeker honger van, maar ook …
Kortom, het was af! Dat de mensen van de
K.V. Plakijzers er iets van kennen, daaraan
moet je niet twijfelen!
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Deelnemen is belangrijker dan winnen,
en de vriendschap staat in de provincie
Antwerpen nog steeds op de eerste plaats.
Tot slot was er nog een speciaal woordje
van dank aan Rosa, die weer eens een
keertje aan de kinderen had gedacht,
door hen nogmaals met een geschenkje te
bedanken. Ook het F.E.N.- bestuur werd in
deze bedeling betrokken.
Iedereen was het er over eens dat deze
geslaagde familiedag voor herhaling vatbaar is, en dus kan er alléén maar gehoopt
worden dat iedereen van de partij zal zijn.
De datum en de plaats liggen momenteel
nog niet vast maar die zullen vastgelegd
worden tijdens één van de volgende provinciale vergaderingen.
Piet
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Nieuwe jaarorde en speldje
2013
Gespecialiseerd
in carnavalsartikelen
mantels - steken - kroontjes
scepters - breuken - medailles
schouderlappen
linten - borduurwerk
alle bedrukkingen

Pins en plaketten
in verschillende vormen,
maten en prijzen
Deze nieuwe jaarorde en
speldje is een creatie van
Mark Notredame,
provinciaal secretaris
FEN-Vlaams-Brabant.
Proficiat Mark!!!

Koolstraat 58
9300 Aalst

Telefoon: 053/78 77 66
E-mail: storck@euphonynet.be
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advertenties “te huur” en
“tekijker
koop”
in de
Te koop - Te huur
prachtige prinsenwagens, met polysterfiguren en onderstel
Te koop - Te huur
Prachtige prinsenwagens

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

Te Koop - Te Huur
Tal van wagens bestaande uit polyester onderdelen met onderstel
Contactadres : C.V. De Naomiekes
Bertrand Chretien - Tongershuisstraat 41 - 3700 Tongeren
0894/150208
Tel.: 012/23 27 28 - GSM: 0485/91 16 96

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

0677/260911

1095/261011

Te huur
Prachtige prinsenwagen met polyesterfiguren en onderstel
Vraagprijs : € 300,00 per dag
Te koop
Tractorombouw.
Kan ook gebruikt
worden als pop
op wagen.

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

Contactadres : De Pintevegers - Beringen
0323/150712
Driessen Petra - Gidsenstraat 11 - 3545 Ham
GSM: 0475/43 16 02 - E-mail: jandriessen@hotmail.com
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Te koop of te huur
Leuke boot voor je optocht.
Prijs op aanvraag. De boot staat op een vaste trailer en kan zo
achter een auto of tractor.

Contactadres : De Mosselkrauwers - Philippine (NL)
Freek Rouwit - Schorrenkruidlaan 41 - 4553 BZ Philippine (NL)
E-mail: mosselkrauwers@zeelandnet.nl
0953/010312

Te koop

Te koop
1. Prachtige gilleshoeden alsook kostuums. Er zijn nog er nog een
tiental beschikbaar.
2. Reus
Prijs overeen te komen.

Contactadres : De Schoimloëpers
Davy Laureys - Kloosterstraat 49 - 9200 Baasrode
1132/060312
GSM: 0479/93 94 70 - Email: davy.laureys@telenet.be

Discowagen: (H: 11,00 m x B: 2,50 m x H: 4,30 m) inclusief verlichting. Prijs overeen te komen.
Discokostuums: 18 mannen, 6 vrouwen, 8 jongens en 7 meisjes.
Prijs overeen te komen.
Wagen + kostuums. Prijs overeen te komen

in de kijker

Te koop
Char gebruikt tijdens carnaval Halle 2012. De wagen is B: 3,20 m
H: 5,00 m - L: 22,00 m.
Alle modellen kunnen er af genomen worden, zodat hij voor het
transport slechts 3,00 m hoog is.

Contactadres : Die Pelter Flügeltellers - Overpelt
1188/280212
Ludwig Friet - Jeugdlaan 19/2 - 3900 Overpelt
GSM: 0498/92 97 21 - E-mail: diepelterflugeltellers@telenet.be

0690/300312
Contactadres : Dei van Bei Chic
Eddy De Greef - Biezeweide 172 - 1500 Halle
GSM: 0472/83 15 43 - E-mail: manga200@hotmail.com

Te koop
Mooie wagen. Pas nieuwe lagers gemonteerd.
Er kunnen ongeveer 10 personen op de wagen. Beneden opbergruimte. Lengte is 9,00 m , hoogte 3,80 m en breedte 2,85 m.

Te koop
Carnavalswagen. Hij werd onlangs voorzien van een nieuwe
achteras en is geschikt voor elk thema.

Contactadres : De Flushkes - Lommel
1535/110912
Maes Annita - Einde 203 - 3920 Lommel
GSM: 0472/54 62 25 - E-mail: fotoannita@live.be

Contactadres : De Köntjes- Tongeren
Chasseur Georges - Jekerstraat 16 - 3700 Tongeren
GSM: 0472/87 21 52 - E-mail: georgeschasseur@hotmail.be

1474/280912
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Te Koop
Mooie wagen met een lengte van 12,00m en hoogte 4,30m.
Hij bestaat uit twee verdiepingen en er kunnen gemakkelijk 15
personen plaats op nemen.

Te koop
De carnavalswagen bestaat uit 5 stuks.
Een VW T1 opgebouwd op een strandgokart van 6 personen.
Vier VW-kevertjes opgebouwd op een metalen onderstel met
vering.
Hiermee werd de 2de prijs behaald in carnavalstoet Poperinge
2012.
Doe een eerlijk bod. De wagens moeten dringend weg wegens
dakwerken aan loods.
Eventueel ook afzonderlijk per stuk te koop.

Contactadres : De Keiboerkes
1411/190312
Bruno Vandevoorde - Bellestraat 27 - 8970 Poperinge
GSM: 0496/71 28 09 - Email: vandevoorde.bruno@telenet.be

Contactadres : De Ertesjieters Kesing - Kessenich
Deben Erik - Kerkstraat 7 - 3640 Kinrooi
E-mail: debene@skynet.be
GSM: 0494/83 83 4? - Tel.: 089/56 22 42
0409/011012

Te koop
Carnavalswagens die een 2de plaats haalde in Ninove. Neem
gerust contact. Dan kan ik meer foto’s bezorgen of kan je eens
komen kijken

Te koop
Carnavalswagen met thema: “Kerk en leven niet vies van een
kindersurprise”.
Wagen kan ook gebruikt worden voor ander thema’s.
Hij bestaat uit twee delen van elk 6,00 m a 7,00 m lang. De hoogte
is verschillend per deel maar is maximaal 4,50 m.
De wagen is in principe enkel te koop zonder onderstellen, maar
er kunnen makkelijk nieuwe assen onder geplaatst worden. Mits
betaling van de assen doen wij dit voor koper.

Contactadres : Twie Menieten Sjauns
1431/190312
Gregory De Kegel - Astridlaan 128 - 9400 Ninove
GSM: 0485/70 88 67 - E-mail: gregory_dekegel@hotmail.com

Te koop
Kledij van seizoen 2011(Tirol) en seizoen 2012 (Elfen en trollen).

Contactadres : De Oeteldonkers
0919/180312
Edwin De Saegher - Frans Smetstraat 3 - 9140 Temse
GSM: 0498/90 80 28 E-mail: edwin.de.saegher@telenet.be

Wil je een toffe praalwagen hebben vol ambiance, ... kom dan maar eens
een kijkje nemen op onze webiste
www.nabukodonosor.be
Vanaf 20 februari te bewonderen!
Contactadres : Smet Kurt
GSM: 0476/30 28 73

13

Akkerstraat 41

9140 Temse
1091/220112

Contactadres : De Sharky’s
Eddie Vermeulen - Kapelstraat 69 - 9140 Steendorp
Email: eddy.vermeulen@telenet.be
GSM: 0475/56 29 77 - Tel.: 03/744 13 04
1515/020412
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Te koop
Prachtige, uniek, handgemaakte kostuums in een origineel Culinair
Thema !
•39 stuks in totaal, waarvan:
•13 mannenkostuums (obers)
•15 vrouwenkostuums (diensters)
•5 jongenskostuums
•5 meisjeskostuums
•Handgemaakt dus uniek!
•Mannenkostuums: broek (2-lagen), bloes,“champagne-hoed”,
rugstrik
•Dameskostuums: nylons, shortje, rok, bloes, prachtige bloemenhoeden!, rugstrik
•Hoeden gemaakt uit mousse/piepschuim, de heren champagneemmervorm met glaasjes en pluimen in. Dameshoeden zitten VOL
met bloemen!
•Alle acc. Incl als ook 1 kostuumsbloes + bijhorend petje voor
wagenchauffer!
•Overgebleven stoffen GRATIS mee te nemen voor eventuele
retouches.
Eye-catchers tijdens optochten, op stevig onderstel (in 2 delen).
=> zie foto’s.
KOSTUUMS WORDEN IN 1 GEHEEL VERKOCHT! Vraagprijs: € 1.590
Mailen voor meer foto’s/info!!! Website/Facebook voor meer foto’s.

in de kijker

Te koop
Kledij van onder tot boven prachtig afgewerkt met pallettjes, verwerkt in elke laag van het kleed, met bijpassend hoedje voorzien
van pluimen.
De kledij werd slechts 5 keer gedragen en is dus nog in hele goede
staat.
Bovendien werd hiermee de 1ste plaats behaald dit is gegarandeerd iets waar je veel succes mee zal hebben De sambaballen
krijg je erbij.
ZEER GUNSTIGE PRIJS - MOET DRINGEND WEG !! Doe een bod en
wie weet is alles van u!
Voor meer foto’s en info. bel of mail gerust

Contactadres : De Gilles van Lokeren - Lokeren
1338/290412
Van Bastelaere Wesley - Hillarestraat 269 - 9160 Lokeren
GSM: 0473/78 97 69 - E-mail: wesken_8@hotmail.com

Te koop
Frame 15. Zie foto.

Contactadres :
Schief Rechtendeur
‘t Hoog 18 - 9220 Hamme

Contactadres : Grimbiaca - Opgrimbie
1333/040612
Vanhex Frank - Graafgracht 18b - 3690 Zutendaal
GSM: 0477/39 11 49 - E-mail: frank.vanhex@skynet.be

Te koop
Twee grote sjampetters, mijnwerkers mannen - 1,50 m.
Een berenkop, wanddecoratie.
Twee grote koppen om bv Lange Wapper van te maken - 1,80 tot
2,00 m.
Alle koppen zijn gemaakt uit isomo.
Ook vier wielen te koop in hout en isomo. Zij waren van een trein
en kan je laten ronddraaien. Een vrouwelijke pop kan gemakkelijk
verwerkt worden is gemaakt uit isomo.
Blokken om te gebreuken als isomo: 1,50 m hoog en 1,20 m
breed.
Ook nog een vooraad onderdelen, zoals kodak, grote ronde schijven
versterkt met ijzer enz.
De twee wielassen zij afkomstig van een zware boerenwagen.
Een as is van een abl remork geweest. Zij kan gemakkelijk tot 5
ton dragen.
Bij de andere zijn er nog bladveren en banden (zo goed als nieuw)
bij. Grootte ongeveer 90 cm.
Ideaal voor grote carnavalswagens.
De wielassen ze zijn eveneens afzonderlijk te koop.
Prijs overeen te komen. Weg is weg. Te bezichtigen te Blankenberge

Contactadres : De Pekkers
Depauw Bart - Limburg Stirumstraat 37 - 8370 Blankenberge
GSM: 0485/46 12 16
1493/270612

E-mail:
c.v.schiefrechtendeur@gmailcom
0993/060712

Te koop
Elanden
Prachtige, kleurrijke polyesteren “eland” te koop.
Deze elandpop is gemaakt op een ijzeren staaf, zodanig dat hij
gemakkelijk op iets vast gemaakt kan worden.
Ons “elandje” heeft ongeveer de volgende afmetingen. Hoogte:
2,10 m. Boven aan zijn oren heeft hij een breedte van 1,40 m, en
zijn lijf heeft een breedte van 0,90 m.
Wij hebben 2 stuks beschikbaar, en de prijs per stuk is 35,00 euro.
Pinguins
Mooie, kleurrijke pinguins te koop. Deze zijn
gemaakt uit polyester en hebben onderaan
een buis zodanig dat deze gemakkelijk ergens op geplaatst kunnen worden. Hoogte:
1,50 m - Breedte: 0,80 m - Omvang: 0,90
m.
Wij hebben 4 stuks beschikbaar en de prijs
per stuk is 25,00 euro.

Contactadres : De Snot-e-Bellen - Vilvoorde 0821/230912
Loos Francis - Perksestraat 32 - 1800 Vilvoorde
GSM: 0496/83 19 95 - E-mail: snot-e-bellen@hotmail.com
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Te koop
Mooie polyester carnavalswagen te koop.
16m lang, 4,30m hoog. Wagen heeft een trekhaak. Voldoende
plaats voor 35 à 40 personen. Twee assen met dubbele banden.
Dissel met draaimolen. Opbergplaats voor snoep of muziekversterkers. Tafel voor discobar.
Mailen of bellen kan voor meer informatie of om eventueel een
afspraak te maken.

Te koop
Carnavalskledij in zeer goede staat. 11 x Vrouwenkledij, 7 x mannenkledij en 1 x Kinderkledij, prijs o.t.k.

Contactadres : Orde van de Teungerse Zwoan
1588/130612
Meers Patrick - Bodemweg 3 - 3700 Tongeren
GSM: 0472/59 48 02 - E-mail: patrick.meers@skynet.be
Contactadres : De Zoeplepkes - Maasmechelen
1638/180912
Heijens Kristof - Grotstraat 7 - 3631 Maasmechelen
GSM: 0472/45 07 54 - E-mail: kristof.heijens@gmail.com

Te koop
Drie isimopoppen (bovenlichamen met kop).
Prijs overeen te komen.

Te koop
Chaar Carnaval Halle 2012. Lengte: 5,00 m - Breedte: 3,00 m.
(inclusief de wagen waarop de chaar gebouwd is).
Prijs overeen te komen.

Contactadres : De Dollekes - Halle
0454/220412
Vandenbohede Geert - Rodenemweg 51 - 15 Halle
GSM: 0474/99 45 44 - E-mail: geert.dedollekes@hotmail.com

Te koop
11 dames en 6 heren kostuums thema vlinders en krekels.
Een seizoen gebruikt en in goede staat. De vleugels zijn bezet met
glanspajetten en veren.
Alles moet weg wegens plaatsgebrek.

0564/070512
Contactadres : Feest- en Sportcomité Kwenenbos - Merelbeke
De Raeve Gerrit - Wielewaalstraat, 3 - 9820 Merelbeke
GSM: 0476/65 94 87 - kristofderaeve@hotmail.com

Contactadres : De Kanunnikskes - Borgloon
1100/210412
Vankriekelsvenne Bart - Boomstraat 88 - 3840 Borgloon
GSM: 0477/41 51 93 - E-mail: kanunnikskes@telenet.be

Alle advertenties dienen uiterlijk drie weken
voor het verschijnen van de Gazet van de
Carnavalist bij de redactie toe te komen.
Deze “Zoekertjes” kunnen eveneens
geraadpleegd worden op onze website
www.fenvlaanderen.be
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Te Koop
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Te koop
Twee koppen, koning Albert en Koningin Fabiola

Paardenkoets

Kop Mickey Mouse en Minnie: €100/st. koppen aangekocht is USA.
Contactadres : Orde van de Poperingsche Potüls
Inion Xavier Bruggestraat 143 8970 Poperinge
Tel.: 057/33 46 33 - GSM: 0496/36 34 39

Contactadres : Schief Rechtendeur
Sarah Van den Broeck - ‘t Hoog 18 - 9220 Kastel
E-mail: cv.schiefrechtendeur@gmail.com

Te koop
Twee boxen (220 watt) + mengpaneel
U2. Vraagprijs 75,00 euro.
Overbouw oven. Vraagprijs 60,00 euro
0993/270212

Te koop
Wij verkopen onze eerste carnavalswagen. Deze werd door ons
aangekocht en aangepast. Wij
hebben twee seizoenen met deze
wagen deelgenomen aan verschillende stoeten.

Contactadres : De Kazoebereers - Zottegem
Hulstaert Guhnter Langestraat 4 9620 Zottegem
0636/110212
GSM: 0467/50 07 05

Ideaal voor een beginnende of
kleine vereniging.
Hij moet weg omdat wij een nieuwe
wagen hebben sinds dit seizoen.
Prijs: € 750,00. Meer info neem
contact op met ons.
Contactadres : CC Jatienen
Johnny Hion - Van Audenhovestraat 5 - 3300 Tienen
GSM: 0496/51 30 00 - E-mail: johnny.hion@telenet.be
1329/280212

Van zodra de zaken die u te koop stelt
verkocht zijn, gelieve dan zo snel mogelijk
de redactie te willen verwittigen zodat er
plaats kan vrijgemaakt worden voor
andere advertenties.

Te koop
Prachtige kostuums te koop in prima staat.
Gegarandeerd succes!
Voor meer foto’s zie website
www.jongekampsenarren.be

Contactadres : Jonge Kampse Narren

1444/021110

Te koop
Totale uitverkoop van allerhande koppen en ander materiaal.
3 grote sjampetters (mijnwerkers) - 1,50 m
2 koppen “Jantje lacht, Jantje weent” - 1,00 m
1 hekkevrouw ideaal om er een heks of zotte madam van te maken.
2 wanddecoratie herten - gewij breedte 1,20 m
1 beer - 1,20 m
2 grote koppen om bijvoorbeeld een lange wapper van te maken 1.80 tot 2,00 m
Alle koppen zijn gemaakt uit isomo. De meeste zijn afgewerkt met
plaaster.
Ook 4 wielen te koop in hout en isomo. Was van een trein en kan je
laten ronddraaien.
1 grote pop met schoenen. Bijvoorbeeld voor kok of dj. Was 3,80 m.
Klokken om te gebruiken - isomo - 1,50 m hoog en 1,20 m breed.
Ook nog een vooraad lantarenpalen, kodak, grote ronde schijven
versterkt met ijzer, enz... .
Prijs overeen te komen. Weg is weg. Te bezichtigen te Blankenberge.

Contactadres : De Pekkers
Depauw Bart Limburg Stirumstraat 24
GSM: 0485/46 12 16

1167/220112

Tom Martens - Lt. Cormeaulaan 5 - 3970 Leopoldsburg
GSM: 0477/54 12 53 - E-mail: tom@jongekampsenarren.be

8370 Blankenberge
1493/291111

Te koop
Zeer mooi geheel van vier wagens. Romeinse centurionkarretjes, zwevend op wolkjes, rond kerktoren, getrokken door ROZE OLIFANTEN.
Twee wagens voorzien van een vijftal karretjes, geplaatst op verschillende
hoogtes(1 pers./kar) olifanten 100% ,manueel beweegbaar.
Een wagen voorzien van vier karretjes ,waarvan twee met zitbanken
(eventueel om kleinere kinderen op te plaatsen) + een wag
en met volledige kerk waar er constant twee roze olifanten ronddraaien
(motorisch gestuurd) . Ook mogelijkheid om de bijhorende kostuums (30
mannen & 30 vrouwen) aan te kopen !!! INTERESSANTE PRIJS !!!Voor
SNELLE beslissers!!!
Contactadres : De Clubmannekes Gsm : 0495/92 02 29
Clementien De Niestraat 8 9600 Ronse
1266/280112
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Te koop
Carnavalswagen - Theme “Kasteel”
Breedte: 2,50 m - Hoogte: 4,00 m - Lengte: 8,00 m
In perfecte staat met een stevige onderbouw.
Er kunnen ongeveer 20 personen plaats opnemen.
De bovenverdieping is voorzien voor de prins en nar.
Beneden is er voldoende ruimte voor een discobar en snoep.
Vraagprijs: 1.500 euro

Contactadres : C.V. Halfweg
Reynders Mario - Diestersteenweg 204 - 3293 Kaggevinne
GSM: 0477/46 33 87
1147/040212

Te koop
Carnavalswagen met als thema “De Eskimo’s”.

Te koop
Foto Links - Maten: 4 x 116 en 4 x 128
Foto Rechts - Maten: 3 x 116 en 1 x 128
Afzonderlijk te koop of in een lot. Alles in zeer goede staat

Contactadres : De Kampse Vedetten - Leopoldsburg
Kw Leopold I 18 BN 3970 Leopoldsburg
1344/080112

Te koop
Carnavalswagen te koop met als thema “Kat en muis”.
Afmetingen:4 meter lang - 3 meter breed - 3,75 m hoog.
Bestaat uit twee carnavalswagens waarbij in de eerste carnavalswagen een wagen is inbegrepen.
Bel gerust voor meer inlichtingen. Prijs is bespreekbaar.

Contactadres : De Maasköpkes
Sammy Paradis - Oude Ophoverbaan 15 - 3680 Maaseik
1606/220212
E-mail: sammyparadis@hotmail.com

Te koop
Dertigtal prachtige kostuums, thema Oosterse Heer en Dame”.
Er behoren ook afzonderlijke tasjes bij.
Prijs overeen te komen.

Contactadres : De Kadeitchiest - Ronse
Vandercruyssen Christophe Bosssenberg 3
GSM: 0479/39 47 96

9600 Ronse
1172/130112

Te koop
Contactadres : Nit te Geluive - Smeermaas
Moonen Servé - Brugstraat, 3 bus - 3620 Lanaken
Tel: 089/71 29 37 - GSM: 0477/21 29 03
E-mail: servaas.moonen@skynet.be
1059/020511

13 originele snorkelkoppen te koop. Prijs overeen te komen en
korting bij afname van alle snorkelkoppen of een groot aantal.
Details: 6 roze snorkelkoppen (met groene staartjes) + 7 gele
snorkelkoppen.
Alles in uitstekende staat: maar 1 carnavalsweekend gedragen
tijdens Carnaval Halle (België). Gebruikte materialen: Piepschuim
+ afwerking in dikke pluchen stof.
Verder heel makkelijk draagbaar via helm die volledig ingewerkt
zit + extra riempje voor rond de kin. Bel of mail gerust voor meer
info

Te koop
Indianenkostuums
Prijs overeen te komen.

Contactadres :
1355/030311
De Amateurs - Sint-Truiden
Vanelderen Peter - Lepelstraat 43 - 3800 Sint-Truiden
GSM: 0476/66 38 23 - E-mail: vdn.peter@skynet.be

Contactadres : De Hallemettekes - Halle
Leunens Erent - Geynstbos51 1501 Buizingen
GSM: 0479/84 97 00
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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

merk Honda.
advertentiesStroomgroep
“te huur”
en “te koop”
Type EM 6500 EX - OHV 6,5 KVA
3 x 220v en 1 x 380V

Contactadres : Ridders van Klein Spanje - Opgrimbie
Etienne Gorissen - Ringlaan 33/2 - 3630 Maasmechelen
Tel: 089/46 10 18 - GSM: 0479/84 00 87
Email: riddersvankleinspanje@gmail.com
0230/181011

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

Prachtige prinsenwagen. Er is plaats voor ongeveer 20 personen .
Met hoogte van ongeveer 4 meter met verschillende delen bij op
te bouwen tot een hoogte van ongeveer 6 meter.
Te koop zowel met als zonder kledij. p.o.t.k.

Te koop

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

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

Contactadres :
Ridders van het Everzwijn - Lummen
0086/280812
Genenbosstraat,78 - 3560 Lummen
GSM: 0495/64 73 26 - E-mail: info@promotiekleding.be

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
E-mail: 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

Gazet van de Carnavalist - Nr 167

1055/211009

Prachtige carnavalswagen.
Thema “Feesttafel”.

Twee Chinese loopwagens met bijpassende
kledij.
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advertenties “te huur” en “te koop”
Te koop
Nieuwe opgebouwde wagen, staat op stevig onderstel.
Alles perfect in orde, samen met een 20 tal bijhorende kostuums.
Op de achter kant staat een tijger.
Prijs ovt, voor meer info en foto’s neem contact op.

Contactadres : Orde van de Poperingsche Potüls
Xavier Inion - Bruggestraat 143 - 8970 Poperinge
GSM: 0496/36 34 39 - Tel.: 057/33 46 33
Email: vandevoorde.bruno@telenet.be
1444/200312

Te koop
Kostuums in verschillende thema’s. I.v.m. de maten en de prijzen
kan er contact opgenomen met de verantwoordelijke persoon.
1. Sneeuwwitje, prinsen en de dwergen.

Te koop
Prachtige carnavalswagen in prima staat. Thema “De Spanjaard”.
L: 10,0m - B: 2,50m. IJzeren onderstel.
INTERESSE? Wagen moet weg! VERLAAGDE PRIJS!

Contactadres : Jonge Kampse Narren - Leopoldsburg
Martens Tom - Faytlaan, 29 - 3970 Leopoldsburg
GSM: 0477/54 12 53 - E-mail: tom@jongekampsenarren.be
1167/260911
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

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

Prijs overeen te komen.

0431/210311

Te koop
Een carnavalswagen in uitstekende staat. Hij bestaat uit twee verdiepingen en is voorzien van verlichting voor lichtstoeten.
De wagen heeft de volgende afmetingen
L: 12, m - B:3.20 m - H: 4.20 m
De waegn is te koop met of zonder kostuums (30tal).
De kostuums zijn ook alleen te koop.
De wagen kan alleen geduwd worden.
Meer foto’s zijn via mail te bekomen.

2. Disco.

3. Peterpan en de elfen.

Kostuums - “Brandweer”.
- 12 kostuums mannen
- 12 kostuums vrouwen
- 6 kostuums kinderen

Fotomateriaal aangaande voormelde zaken kan je terugvinden
op de website http://www.defeestbeeste.be/site/?page_id=370
Contactadres : De Lindemannen
1202/080412
Annick Streel - Heiligestraat 46 - 3770 Riemst
GSM: 0474/26 52 48 - Email: annickstreel@hotmail.com

Contactadres : De Feestbeeste - Hoepertingen
1301/241012
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”

necrologie

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

De Heer
Marcel Peeters
Levensgezel van Mevrouw Jeannine Timmermans
Lid van de Orde van de Teungerse Zwoan - Tongeren
Prins 2009 - C.V. Ridders van Morepoit tot Bukeberg
Geboren te Tongeren op 4 november 1961
Overleden te Genk op 31 mei 2012

De Heer
Florent Vandenhoute
Lid van C.V. Orde van de Pjeirrefretters - Vilvoorde
Lid van C.V. De Snot-e-Bellen - Vilvoorde
Geboren te Peutie op 11 februari 1953
Overleden te Vilvoorde op 24 mei 2012

De Federatie betuigt haar innig medeleven aan de getroffen families, vrienden en kennissen.
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Een organisatie van FEN-Vlaanderen
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Alle aanwezigen ontvangen gratis
het nieuwe FEN-hoedspeldje 2013

