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Carnavalisten starten het nieuwe seizoen
met een geslaagde artiestenavond

Is elke vereniging
zich wel bewust van
de gevaren die ze loopt?

Jubileumeditie
Vastelaovend aan
de Maaskant

fenvlaanderen in dienst van carnaval

editoriaal

Geachte lezers,
Beste carnavalvrienden,
Het is ondertussen wederom een aantal maanden geleden dat u de laatste
editie van ons ledenblad in handen
kreeg. Hopelijk heeft iedereen tijdens
de voorbije zomermaanden de gelegenheid gehad om de batterijen flink op te
laden zodat we er tijdens het komende
carnavalseizoen 2013/2014 met volle
kracht tegenaan kunnen gaan.
Vele verenigingen hebben niet stil
gezeten, want ook tijdens de zomermaanden worden er links en rechts hoe
langer hoe meer evenementen, zoals
eetfestijnen, barbecues, rommelmarkten, … georganiseerd om wat extra zaad
in het bakje te krijgen. In vele gevallen
een noodzaak om het hoofd boven water te houden, terwijl anderen resoluut,
gedurende enkele maanden, kiezen om
carnaval even opzij te schuiven. Een
keuze die elke vereniging voor zich moet
uitmaken.
Hoe dan ook, je kan de tijd niet stilleggen
en langzaam maar zeker komt de actieve
carnavalsperiode in zicht. Er worden tal
van voorbereidingen getroffen tijdens de
vele vergaderingen. Er wordt uitgekeken
naar nieuwe kledij in functie van het
thema dat men wenst uit te beelden
tijdens de stoeten en de plannen voor
een nieuwe wagen nemen stilaan hun
definitieve vorm aan. Kortom het jaarlijks
weerkerende ritueel rond deze tijd van
het jaar begint stilaan weer op volle
toeren te draaien.
Binnen onze federatie werd evenmin
stilgezeten. Alle bestellingen van jaarorden, speldjes, enz. … werden afgewerkt,
terwijl we tijdens de rustige periode
eveneens van de gelegenheid gebruik
gemaakt hebben om onze informatica,
meer bepaald onze databank en onze

website verder te optimaliseren met de
bedoeling onze dienstverlening nog te verbeteren. Een praktisch voorbeeld hiervan is
het feit dat we inmiddels ook alle laureaten
van Zilveren Narren voor de jaren 1984 tot
en met 1987 aan onze databank hebben
toegevoegd. Wij streven ernaar om de informatie die u op onze website kan terugvinden
zo ruim mogelijk te maken, maar dat vereist
ook de medewerking van iedereen. Als u
bepaalde suggesties of goede ideeën heeft,
deel ze ons dan mee zodat wij in overleg
met de informatici op zoek kunnen gaan
naar een passende oplossing.

op onze website zal dat meteen kunnen
constateren. Een resultaat wat er op wijst
dat vele leden onze werking appreciëren
en hun vertrouwen blijven geven aan de
grootste koepelorganisatie inzake carnaval
in Vlaanderen.

Structureel werd er eveneens gewerkt aan
de uitbouw van onze raad van bestuur.
We hebben versterking gekregen van drie
nieuwe krachten die samen met ons allen
de bedoeling hebben om onze federatie nog
verder uit te bouwen. Zo is er versterking
gekomen uit Oost-Vlaanderen, met name
Kenny De Ronne, uit Vlaams-Brabant in de
persoon van Ludo Vangerven en uit WestVlaanderen dankzij de steun van Dominiek
Verbrugghe. We verwelkomen die mensen
met veel vreugde en hopen dat ze hun
proefperiode zullen doorstaan, zodat ze
volgend jaar volwaardig lid van de raad van
bestuur mogen worden.

Nu gaat alle aandacht uit naar de TryOut voor tonpraters te Zonhoven, die zal
doorgaan op zondag 1 december 2013 en
het Feestbanket te St-Truiden op zondag 8
december 2013. Meer informatie omtrent
deze evenementen vindt u in dit ledenblad. En last but not least, ons uniek groot
ledenfeest Feest der Goedgemutsten, dat
dit jaar zal doorgaan op 4 januari 2014 in de
fruitveiling te Borgloon (Limburg). We hopen
daar uiteraard veel van onze leden te mogen
verwelkomen. De organisatoren, met name
de Ridders van de Katteköp, zullen alles uit
de kast halen om er een feest van te maken
om “u” tegen te zeggen. Alles wordt tot
in de kleinste puntjes uitgestippeld en dus
hopen wij dat u de slaagkansen van dit feest
zal helpen versterken door aanwezig te zijn.
Ik reken er op!

Ook in het dagelijks bestuur gebeurden
enkele verschuivingen. Louis Raymaekers
neemt voortaan het onder-voorzitterschap
waar terwijl Jeroen Bellings aangesteld
werd als secretaris. Nadat onze goede oude
vriend Jules De Pijper er voor gekozen had
om zijn mandaat, na 33 jaar trouwe dienst,
niet meer te verlengen, ging de post van
penningmeester naar Jef Langenaeken.
Ikzelf ben op mijn post blijven zitten en ik
ben er zeker van dat we met dit team in
onze opdracht zullen slagen.
Als we momenteel de balans opmaken
voor het komende seizoen dan kan ik u
met fierheid zeggen dat F.E.N.- Vlaanderen
aan de vooravond van carnaval weer staat
waar het moet staan. Meer dan 500 verenigingen betaalden inmiddels al het lidgeld
voor 2013/2014 en bovendien zien we het
aantal nieuwe leden wekelijks toenemen.
Wie even een kijkje neemt in de ledenlijst
Inhoud
Voorwoord
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Zelf hebben we ondertussen al een activiteit achter de rug. Eind september vond in
Smeermaas de F.E.N. Artiestenavond plaats.
Het bestuur van F.E.N. Limburg heeft er alles
aan gedaan om er een boeiende avond van
te maken. Een avond die verenigingen in de
gelegenheid stelde kennis te maken met
artiesten voor hun zittingen enz….

Op 11 november worden in vele Vlaamse
steden, dorpen, … de carnavalsdeuren
opnieuw wijd opengezwaaid. Vanaf dan
duiken we voor enkele maanden het carnavalsgeweld in om de kille en duistere
winter te vergeten.
Zo, mijn eerste voorwoord voor dit seizoen
zit er weer op. Ik wens iedereen alvast een
grandioze start van het nieuwe carnavalseizoen en hoop dat de nieuwe verenigingen
die zich bij F.E.N. Vlaanderen hebben
aangesloten snel de warmte van de grote
F.E.N.-familie zullen ondervinden. Tot de
volgende keer.
Jean-Jos Lecoque
Voorzitter F.E.N.-Vlaanderen
Nieuwe jaarorde FEN 2014
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“Vastelaovend aan de Maaskant”
blaast 2 x 11 kaarsjes uit
We schrijven het jaar 1992 ...
Tot voor deze tijd brachten verschillende carnavalsgroepen en artiesten in de Maasregio jaarlijks een eigen
carnavalsschlager uit. De ene deed dit op een vinylplaat, anderen op een cassettebandje.
In de jaren ’70 was Bertie Moors als gitarist actief in de populaire band “The Snakes” uit Lanaken. Met het uitvallen
van zijn wilde haren en omdat hij het een beetje rustiger aan wilde doen, is Bertie (als hobby) gestart met zijn eigen
opnamestudio, in de kelder van zijn woning. Toen nog zeer primitief, maar wel doeltreffend. In dat kleine hokje werden
de eerste opnames gedaan van cassettebandjes.
Steeds meer en meer won het ‘eigen carnavalsliedje’ terrein binnen de Maasregio, maar het nadeel was dat elke artiest
of groep zijn eigen cassette had.
Onder impuls van o.a. Bertie Moors, Patrick
Vanmeeren en Marcel Hendrix (+) werd
het voorstel geformuleerd om de diverse
artiesten die het Maasland rijk was te
verzamelen op één bandje.
Dit idee werd mede gesteund door Noël
Schobben, Jean Maesen en nog enkele
artiesten. Het idee om de artiesten en
groepen te verzamelen op één muziekdrager
was geboren!
Het probleem dat zich stelde met de
muziekcassettes, was dat de magnetische
velden van de geluidsboxen deze cassettes
onklaar maakten en er zich zo
problemen voordeden. In deze
periode is dan ook de CD aan
zijn opleving begonnen.

‘Vastelaovend aan de Maaskant’ heeft
enkele doelstellingen met het uitbrengen
van de jaarlijkse carnavals-CD. In de
eerste plaats wil men de mensen en de
groepen in het Maasland de gelegenheid
geven om hun eigen carnavalsschlager te
promoten. Een tweede doelstelling is het in
stand houden van het mooie en zangerige
Maaslandse dialect. Tot slot wil men d.m.v.
deze CD ook de banden tussen de mensen
uit de verschillende Maasregio’s helpen
onderhouden.
Inmiddels bestaat de vzw ‘Vastelaovend

In 1992 werd de eerste
ve r z a m e l - c d u i t g e b ra c h t
met als eerste nummer het
a l o m b e ke n d e “ B e n k s ke
aan de Maaskant” van ‘De
Maaszuipers’.

In 1998 werd een eerste ‘Kerst-CD’
opgenomen met als passende titel “Keersmis
aan de Maaskant”. De opbrengst ging
integraal naar diverse goede doelen.
In 2002 werd ter gelegenheid van het 1x11
jarig jubileum een dubbel-CD uitgebracht.
In datzelfde jaar werd de CD “Rock aan
de Maaskant” uitgebracht om
nogmaals het goede doel te
steunen.
In 2006 werd een tweede
‘Kerst-CD’ aan het publiek
voorgesteld.
Met de uitgave van editie 22
wordt, net als 11 jaar geleden,
opnieuw een dubbel-CD
gerealiseerd en zullen er maar
liefst 40 groepen en artiesten
‘van vroeger en nu’ een nieuwe
carnavalsschlager plaatsen op
de jubileum-CD ‘Vastelaovend
aan de Maaskant 22’!

In 1993 werd het idee opgevat
om de verzamel-CD voor te
stellen aan het grote publiek
tijdens een grote showavond.
Door deze manier van werken
zouden de diverse artiesten
en groepen gemakkelijker
hun weg vinden naar het
publiek en voor de liefhebbers
kon tegen een zeer lage prijs
een mooi product van eigen
bodem aangeboden worden.
Zodoende werd er voor het
eerst een CD-voorstelling
georganiseerd en werd de
tweede editie van de CD
voorgesteld in het cultureel
centrum van Lanaken.
Een jaar later werd de vzw ‘Vastelaovend
aan de Maaskant’ vervoegd met o.a. Ivo
Smeets, Dirk Welkenhuyzen en Bernadette
Venken. Kort daarna werd Ivo Smeets
voorzitter van de vzw.

de Maaskant’. In totaal hebben aan deze
verwezenlijking een honderdtal (!) groepen
en artiesten meegewerkt. Momenteel is er
nog één groep, nl. ‘De Porijkes’ uit Lanaken,
die erbij is van in het prille begin en nu nog
steeds mee doet.

aan de Maaskant’ 2x11 jaar en is de tweede
jubileum-CD een feit.
Doorheen de jaren zijn er om en bij de
475 carnavalsschlagers verschenen op
de diverse CD’s van ‘Vastelaovend aan
Gazet van de Carnavalist - Nr 171

De vzw ‘Vastelaovend aan
de Maaskant’ dankt in het
bijzonder Bertie Moors van BMStudio, voor zijn onbaatzuchtige
inzet gedurende die 22 jaar en
omdat hij dikwijls het - bijna onmogelijke heeft gedaan om
alle liedjes tijdig op de CD te
plaatsen.
Ook een hartelijk woord van
dank gaat uit naar Ivo Smeets,
die bijna 20 jaar lang het
voorzitterschap op zich heeft
genomen. Eveneens een woord van dank
aan alle bestuursleden voor hun inzet en de
vele honderden mensen die in de loop der
jaren de revue zijn gepasseerd.
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CD-Voorstelling “Vastelaovend aan de
Maaskant” - CC Lanaken
Zaterdag 26 oktober 2013
De organisatie van deze jubileumeditie is in
handen van twee carnavalsverenigingen, nl.
C.V. ‘Nit te geluive’ uit Smeermaas en C.V.
‘Sjut ien & Zoep oet’ uit Lanaken.
C.V. ‘Nit te geluive’ werd opgericht in het jaar
2000 en is sinds 2006 de officiële Raad van
Elf van Smeermaas.

nemen ze voor de 6de keer deel. Het eerste
nummer, “Hendjes in de loch”, werd zowat
het lijflied van ‘Nit te geluive’. Met de liedjes
“Het leve” en “De sjoenste tied van het jaor”
grepen ze telkens net naast de hoofdprijs
en behaalden ze een respectievelijke 2de
en 3de plaats.

In 1956 maakte Smeermaas voor het eerst
kennis met het carnaval. Er werd een Raad
van Elf opgericht, luisterend naar de naam:
‘De Pumpelère’.
Jef Huysmans werd uitgeroepen als eerste
prins en Jef Rousseau schreef het eerste
Smeermazer carnavalsliedje. Datzelfde jaar
trok ook de eerste carnavalstoet door de
straten van het dorp. Uiteindelijk hielden ‘De
Pumpelère’ maar enkele jaren stand. Zo’n
tien jaar lang is er dan ook geen stoet door
Smeermaas getrokken.

C.V. ‘Sjut ien & Zoep oet’ is een carnavalsgroep
uit Lanaken en werd opgericht in het najaar
van 2005. De groep telt 25-30 leden en
neemt al verscheidene jaren deel aan de
carnavalsoptochten in o.a. Lanaken, Gellik
en Smeermaas.
‘Sjut ien & Zoep oet’ plaatst voor de 7de
keer een liedje op de CD ‘Vastelaovend
aan de Maaskant’ en wist in 2008 de
hoofdprijs te winnen met het nummer
“Hallo Hallo”. Een jaar later organiseerde de
jongerengroep de 18de CD-voorstelling van
‘Vastelaovend aan de Maaskant’, eveneens
in het cultureel centrum van Lanaken. In
2010 won de groep zelfs de liedjeswedstrijd
‘Carnavalissima’. Tijdens de showavond in
Bilzen vertegenwoordigde ze de gemeente
Lanaken met het nummer “Dreij daog laank
op stap” en wonnen zo de hoofdprijs van
‘Carnavalissima’.

Tot in 1972 een nieuwe Raad van Elf, ‘De
Grenspumpelère’, de draad terug opnam.
‘De Grenspumpelère’ organiseerden 35 jaar
lang het carnavalsgebeuren in Smeermaas.
In 2006 hebben zij de fakkel doorgegeven aan
C.V. ‘Nit te geluive’, onder het voorzitterschap
van Servé Moonen.
‘Nit te geluive’ organiseert tal van activiteiten.
Zo wordt op zaterdag 7 december de 43ste
prins van Smeermaas aangesteld, wordt op
vrijdag 21 februari het jaarlijkse prinsenbal
georganiseerd en vindt er op zaterdag
1 maart een spetterende kinderzitting plaats
met tevens de bekendmaking van het nieuwe
jeugdprinsenpaar.
Hoogtepunt van het carnaval in Smeermaas
is vette dinsdag (4 maart 2014). Dan trekt
de 43ste carnavalsoptocht door de straten. De
dag begint met een heuse carnavalsbrunch
en na de stoet vindt een groots carnavalsbal
plaats met tal van optredens. Rond de klok
van elven wordt het carnaval in Smeermaas
afgesloten met een grandioos vuurwerk.
Mede dankzij ‘Nit te geluive’ viert Smeermaas
in het seizoen 2014-2015 - onafgebroken 4x11 jaar carnaval!
‘Nit te geluive’ plaatst ook al een aantal
jaren een eigen carnavalsschlager op de
CD ‘Vastelaovend aan de Maaskant’. Dit jaar

De groep was tijdens de afgelopen jaren
ook al tweemaal prinsengarde, telkens in
Smeermaas. In 2011 voor Dennis I en in
2012 voor Dominique I.
C.V. ‘Nit te geluive’ en C.V. ‘Sjut ien &
Zoep oet’ slaan nu de handen in elkaar en
organiseren samen de jubileumeditie van
‘Vastelaovend aan de Maaskant 2x11’.
De CD-voorstelling vindt plaats op zaterdag
26 oktober a.s. in het cultureel centrum
van Lanaken.
Maar liefst 40 groepen en artiesten ‘van
vroeger en nu’ passeren de revue en stellen
hun nieuwste carnavalsschlager voor,
aangevuld met hun grootste carnavalshit.
De deuren gaan open om 19u33 en de
optredens starten al om 20u11!
Deze traditionele opener van het nieuwe
carnavalseizoen is een carnavaleske avond
voor jong en oud, helemaal in het teken van
het Maaslandse dialect!

Afspraak dus op zaterdag 26 oktober a.s.
in Lanaken! Iedereen van harte welkom !!!
Deelnemende groepen en artiesten
De Apollonaiskes
D’europe & Dreuver
De Eurogirls
De Giecheleire
Jean van den brök
J.P. Brikske
De Julia’s
Koer Horizon
De Krissieketjes
Lies Allein
De Maaszuipers
De Meetskes van Wèzent
De Oldtimers
De Vleegeband
De Wottezekskes
De Zaote dweile
4 mèt us 4
De Brikkebekkers
Estebleef
Gielvan‘os
De Heimeijers
Ivo & Theo
Jérôme Gelissen
Jus te nève
Juulke
De Kezelzekskes
Kuuke & Domi
Leonke
Mik & Mak
De Pintewippers
De Porijkes
‘t Roet Kruus
Sjang Vogelzang
Den Tony
Nit te geluive
Sjut ien & Zoep oet

Inkom voor carnavalsverenigingen en -groepen GRATIS
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Verkiezing eerste Holebi “Regenboogprins
Carnaval” van België
Brief aan de redactie GVC
Beste carnavalsvrienden,

Roeselaarse Carnaval, dit door gebrek aan
kandidaat-Prinsen en touwgetrek onder de
ordes zelf .

ontworpen heeft en ons tevens enkele zeer
nuttige tips bezorgde tot het welslagen van
dit evenement.

In de vorige eeuw, ten jare 1983, in een
donker hoekje van een bruine kroeg,
beraadden enkele lolbroeken het snode
plan om van Roeselare een carnavalsstad te
maken. Zo geschiedde.

Toen verleden jaar enkele spilfiguren het
opstapten en nog enkele anderen in hun
kielzog meesleepten, was de tijd rijp om een
nieuwe wind door het Roeselaarse Carnaval
te laten waaien.

Al deze mensen die ons met raad en daad
bijgestaan hebben, zullen we dan zeker ten
gepaste tijde in de bloemetjes zetten.

Onder impuls van enkele comitéleden die
het wel nog goed voorhadden met carnaval
werden de koppen bij elkaar gestoken en
werd er gezocht naar een nieuw concept.
De verkiezing op vrijdag, het kindercarnaval
op zaterdagnamiddag en de stoet op zondag
konden mits enkele aanpassingen blijven,
maar de zaterdagavond (schlagerfestival) die
door de onbetaalbaar geworden “vedetten!!”
en een gebrek aan belangstelling enkel nog
zorgde voor een fikse kater en een groot gat
in onze kas, was een doorn in het oog en
dringend aan vernieuwing toe.
Het vermetele plan van deze lolbroeken werkte
aanstekelijk bij enkele andere goedgemutsten
uit de Rodenbachstede en links en rechts begon
er zich een carnavalsgevoel te ontwikkelen.
Bij verenigingen en in verschillende wijken
ontstonden diverse carnavalsgroeperingen.
Eind 1984 werd dan de Stedelijke “Raad
der Sulferdoppers” opgericht. Deze
overkoepelende Raad voor alle Roeselaarse
carnavalsordes had als doel “Het Roeselaarse
Carnaval” in goede banen te leiden en te
promoten.
In 1985 beleefden we dan op 9 en 10 maart
het 1° heuse Roeselaarse carnavalsweekend.
Op zaterdag hadden we de Prinsverkiezing
en op zondag was de 1ste carnavalstoet
een voltreffer met 30 groepen en 15000
toeschouwers.
Vanaf 1987 werd het een 3-daagse. Zo ging
het steeds bergop tot begin de jaren ’90.
Wegens gebrek aan kandidaten voor de
Prinsverkiezing, zijn dan een aantal jaren
gevolgd met een Prinsaanstelling.
Vanaf 1999 zijn we opnieuw gestart met
verkiezingen en gedurende enkele jaren
hadden we 4 à 5 kandidaten. Daarna ging
het terug bergaf en vanaf 2005 werden ook
vrouwen toegelaten die de titel van Prins
mochten dragen. Sindsdien waren reeds
2 dames aan het bewind. (Marianne in 2005
en Katy in 2013).

De hedendaagse actualiteit rond het holebigebeuren deed een belletje rinkelen en zo is
er bij ons de idee ontsproten tot het inrichten
van een verkiezing van een Holebi Prins
Carnaval van België, een primeur voor de
carnavalswereld.
Tevens wilden wij als carnavalisten
hiermee onze steun betuigen aan de
holebibeweging waarvan er velen bij diverse
carnavalsverenigingen aangesloten zijn.
Enkele vrienden carnavalisten, beter bekend
met het reilen en zeilen rond het holebigebeuren, stonden ons bij in het op punt
stellen van deze verkiezing.
Zo werd de naam “Regenboogprins Carnaval”
boven de doopvont gehouden.
De kandidaten hiervoor kunnen zowel
mannelijk als vrouwelijk zijn, de titel blijft
evenwel “Regenboogprins Carnaval” van
België. Het ligt in onze bedoeling deze
verkiezing jaarlijks te laten doorgaan.
Een heel speciaal woordje van dank willen
wij evenwel richten tot Mark Notredame,
Provinciaal secretaris FEN Vlaams- Brabant,
die het logo en de affiche voor ons

De verkiezing “1ste Regenboogprins Carnaval”
van België gaat door op zaterdag 22 maart
2014 in de feesttent op de Grote Markt te
Roeselare.
De uiterste datum van inschrijving is 31
december 2013.
Hoe verloopt nu zo’n verkiezing?
- De kandidaten moeten zoals bij de andere
verkiezingen zichzelf voorstellen aan het
publiek, maar dan wel in de drie landstalen,
daar het hier een nationale verkiezing betreft.
- Vervolgens voeren ze elk 3 nummers op
waarvan minstens 1 verplicht in het teken
van carnaval moet staan.
- Daarna is nog een verplicht carnavalsnummer
voorzien dat hen door de organisatie ter hand
wordt gesteld tijdens de persconferentie
gedurende de week voorafgaand aan de
verkiezing.
- Wat betreft vervoer hebben we een
roze cabrio aangekocht waarmee de
Regenboogprins zich kan verplaatsen in de
stoet.
- Tevens is het Prinsenkostuum voor deze
verkiezing reeds in bestelling.
Verdere info (i.v.m. inschrijving, voorwaarden,
prijzen, …) kunnen bekomen worden
bij Stedelijk Roeselaars Rodenbach
Carnavalcomité, p/a Stadhuis, Botermarkt 2,
8800 Roeselare of via e-mail
janvanterwilgen@skynet.be of
markten_en_foren@roeselare.be
Tel. 0477/376344 (Jan) of 0477/626614 (Bart)
Met deze willen we ook nog onze welgemeende
dank betuigen aan FEN Vlaanderen om dit
artikel in hun krant op te nemen en zo ons
geesteskind te promoten.
Wij zien hoopvol 22 maart 2014 tegemoet en
verzekeren jullie een spetterende avond vol
spanning, plezier en ambiance.
Wij heten alle carnavalisten uit gans België
van harte welkom en sluiten af met een
drievoudig
Alaaf! Alaaf! Alaaf!
Vo o r h e t R o e s e l a a r s R o d e n b a c h
Carnavalcomité
Parmentier Jan - ondervoorzitter

Toch moeten wij de laatste jaren met lede
ogen toezien op de zwanenzang van ons
Gazet van de Carnavalist - Nr 171
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Dramatische gevolgen voor een
carnavalsvereniging na brand in een loods
Halverwege de maand juli werd het verenigingsleven en niet in het minst de carnavalswereld wakker geschud door
onheilsberichten in de media.
Een arrest van 20 juni van het Gentse Hof van Beroep zou een bom leggen onder het verenigingsleven. Niemand zou in
deze omstandigheden nog bereid zijn zich te engageren in een vereniging.
Wat moeten we ons hier in werkelijkheid bij voorstellen, zonder aan paniekzaaierij te doen?
Bekijken we eerst even de feiten.
Een carnavalsvereniging huurt een loods
om hun praalwagens te bouwen en te stallen. Dit gaat enkele jaren goed maar in de
nacht van 22 op 23 februari 2004 loopt het
fout. Na de deelname aan de stoet wordt de
wagen gestald in de loods. Enkele uren later
breekt er brand uit. Uit technisch onderzoek
bleek dat de brand werd veroorzaakt door
de tractor, eigendom van de vereniging.
De brand veroorzaakt schade aan andere
gebruikers van de opslagplaats en van naburige panden. Deze schadelijders en hun
brandverzekeraars eisen de betaling van
hun schade, in totaal meer dan 1 miljoen
euro.

Uit onze jarenlange ervaring weten we echter dat tal van carnavalsverenigingen, zowel
grote als kleine, om de meest uiteenlopende
en vaak onterechte redenen, nooit het initiatief genomen hebben om hun vereniging
om te vormen van een “feitelijke vereniging”
naar een vzw, met alle gevaren van dien.      

gebouwen is in de aansprakelijkheidspolissen onderschreven door verenigingen
meestal eveneens uitgesloten. Ook in de
verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid van onze federatie, waarvan alle
aangesloten verenigingen automatisch
genieten, is het risico niet gedekt.  

De tussenkomst van andere verzekeraars?
De leden van de carnavalsvereniging hebben bijgevolg getracht het onheil af te
wenden door een andere verzekeraar tot
tussenkomst te dwingen. Het stadsbestuur
had een autopolis afgesloten voor alle voertuigen die deelnamen aan de stoet. Omdat

Conclusie
Verenigingen, ongeacht hun juridische vorm,
kunnen zich beschermen door de juiste
verzekeringen af te sluiten.

De brandverzekering.
Bij brand denken we onmiddellijk aan
een brandverzekering. De vereniging uit
Aalst is er steeds vanuit gegaan dat op het
vlak van de brandverzekering alles in orde
was. Achteraf is gebleken dat zulks niet het
geval was.
De leden van de vereniging.
De tractor, oorzaak van de brand, was eigendom van de vereniging. De carnavalsgroep
was een feitelijke vereniging (dus geen
vzw). D.w.z. dat de tractor tot de collectieve
eigendom van alle leden van de vereniging
behoort, of m.a.w. alle leden zijn in principe
voor een stuk eigenaar van de tractor. Dit
impliceert dat alle leden ook aansprakelijk
zijn voor de schade die door het gebrek
van de tractor werd veroorzaakt, met als
gevolg dat alle leden ook instaan voor de
vergoeding van de schade veroorzaakt door
de brand wat zou neerkomen op ongeveer
50.000 euro per lid. Het woord “drama” is
hier zeker niet overdreven.
Feitelijke vereniging of vzw.
Dit schadegeval illustreert het belang,
zelfs de noodzaak, om als vereniging de
rechtsvorm van een vzw aan te nemen. De
creatie van een aparte rechtspersoon, de
v.z.w., beschermt het eigen vermogen van
de leden. Indien de getroffen vereniging
een v.z.w. zou zijn geweest zouden niet de
leden maar enkel de vzw tot vergoeding van
de schade zijn gehouden.

Indien de verzekeringsdekking geen (volledige) bescherming zou bieden en voor de
risico’s die niet verzekerbaar zijn (o.m. de
contractuele aansprakelijkheid) is de bescherming geboden door de vzw–structuur
een passend antwoord.
Welke raadgevingen kan FEN-Vlaanderen u geven?
Brandverzekering
Omtrent dit onderwerp kan u op onze
website een uitgebreide commentaar
terugvinden. Samengevat zijn er twee mogelijkheden:
> De vereniging die de loods of een
gedeelte van een loods huurt of in gebruik
neemt treft een regeling met de brandverzekeraar van de eigenaar van de loods.

de brand was ontstaan door het voertuig
probeerden de leden van de vereniging de
autoverzeke-raar aan te spreken. Tevergeefs. Het Hof van Beroep oordeelde dat het
schadegeval niet onder de toepassing valt
van een autopolis. Daarenboven was deze
polis enkel van toepassing tijdens de stoet
alsmede op de weg van de opslagplaats
naar de startplaats en van het eindpunt
terug naar de loods.
Ook de vorderingen tegen de familiale
verzekeraars leveren niets op. De schade
door brand veroorzaakt aan gebouwen die
worden gehuurd is in deze polissen immers
niet gedekt. Dit is ook niet nodig omdat er
een specifieke polis bestaat om dit risico
op te vangen.
Schade door brand aan gehuurde/gebruikte
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> De vereniging sluit zelf als huurder of
gebruiker een brandverzekering af bij een
verzekeraar van zijn keuze.
De beide mogelijkheden met hun voor- en
nadelen worden uitgebreid toegelicht op
onze website onder de rubriek “Brandverzekering”.

Feitelijke vereniging of vzw?
Strikt genomen zou elke vereniging een vzwstatuut moeten hebben. Er bestaan immers
geen maatstaven om te bepalen in welke
gevallen een vereniging of groepering al
dan niet moet kiezen voor een vzw-statuut.
Feit is dat wanneer twee of meer mensen
gaan samenwerken om een gemeenschappelijk doel na te streven, bijvoorbeeld om als
groep mee te lopen in een stoet zij vanzelf
een feitelijke vereniging vormen. De leden
zijn in dat geval mede-eigenaar van
7

even uw aandacht

VERZEKERINGEN
Opgepast!!!
Alle verzekeringen die afgesloten
werden tijdens het voorbije seizoen
2012/2013 vervallen op

31 oktober 2013
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
... vervolg van pagina 7
de spullen van de vereniging. Het is een
verenigingstype dat we erg vaak tegenkomen in onze carnavalswereld. Een plezante
groep, weinig of geen formaliteiten, geen
drukdoenerij. Maar ook geen bescherming
en soms toch verplichtingen.
Alle leden van een feitelijke vereniging
kunnen persoonlijk gehouden worden tot
schadevergoeding wanneer de vereniging
aansprakelijk geacht wordt na een ongeval.
Elk meewerkend lid zal er ook aansprakelijk
blijven voor de eigen fouten.
Gelukkig kunnen alle bij FEN-Vlaanderen
aangesloten leden automatisch terugvallen
op de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid die onze federatie heeft afgesloten
ten gunste van alle verenigingen en kunnen
tal van schadegevallen geregeld worden via
deze verzekeringsdekking.
Een vereniging die een bestendig karakter
krijgt, intensiever gaat samenwerken, met
meer mensen en middelen, kan de basisafspraken over de werking vastleggen en
daarvoor een vzw oprichten. De vzw heeft
rechtspersoonlijkheid: zij handelt in eigen
naam en voor eigen rekening. Ze kan zelf
eigenaar zijn en de individuele leden zijn
nog slechts beperkt persoonlijk aansprake-

lijk. De vzw moet zich dan wel aan de regels
houden in zijn structuur en werking.
Vaak moeten we vaststellen dat de zogenaamde “administratieve rompslomp en
andere verplichtingen” de grote struikelblok
vormen. Dit zou nochtans geen excuus
mogen zijn omdat voor het merendeel
van onze verenigingen de administratieve
verplichtingen, na de neerlegging van de
eerste statuten en de publicatie in het Belgisch Staatsblad, jaarlijks beperkt blijven
tot een tweetal uren.

Elke vereniging met
een bestendige werking heeft
belang bij een bestaan als vzw
Ook aangaande dit onderwerp kan u op
onze website onder de rubriek “Wetgeving vzw’s” de nodige informatie terugvinden.

Vrijwilligerswerk
In het kader van haar activiteiten doet een
vereniging als feitelijke vereniging of als
vzw steeds beroep op vrijwilligers.
In dat verband willen wij er op wijzen dat
elke vereniging ertoe gehouden is de wet
van 3 juli 2005 op het vrijwilligerswerk na
Gazet van de Carnavalist - Nr 171

te leven. De organisatie moet aan elke
vrijwilliger de volgende informatie meegeven voor die aan de slag gaat:
- de doelstelling van de organisatie;
- het juridisch statuut van de organisatie;
- of er een verzekering burgerlijke
aansprakelijkheid werd afgesloten
- welke andere verzekeringen afgesloten
werden (bv. lichamelijke ongevallen, ...);
- welke eventuele vergoedingen voor kosten
de organisatie voorziet;
- mogelijke geheimhouding over zaken die
onder het beroepsgeheim vallen.
Ook betreffende deze materie kan u op
onze website onder de rubriek “Vrijwilligerswerk” de nodige documentatie
terugvinden, met voorbeelden van “overeenkomsten”.
Nota bene
Dit artikel werd geschreven om een breed
publiek van personen actief in het verenigingsleven te informeren. Er werd getracht
om het juridische jargon en een overvloed
aan (juridische) nuances te vermijden.
De tekst kwam tot stand dankzij de
medewerking van G. Vandenwijngaert,
departementsverantwoordelijke bij Ethias
(www.ethias.be) en tevens secretaris van
Vlamo (www.vlamo.be).    
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Zondag 1 december 2013
Gemeenschapscentrum
Ten Takel - Zonhoven
Aanvang 14u11

19
Try-Out voor Tonpraters
de

GRATIS INKOM

Een organisatie van BOL - Buutte-Onderwijs Limburg

Nieuwe bestuursleden bij F.E.N.-Vlaanderen
Sedert de jongste algemene vergadering van 15 mei 2013 werd de Raad van bestuur versterkt met drie nieuwe krachten.
Wij stellen ze graag even voor. Op pagina 10 vindt u vervolgens de volledige samenstelling van de raad van bestuur.

De Ronne Kenny
Provinciaal commissaris
Oost-Vlaanderen
Warande 4
9270 Laarne
kdr_009@hotmail.com

Ludo Vangerven
Provinciaal commissaris
Vlaams-Brabant
Oudergemselaan 3
1933 Sterrebeek
secretariaat@carnafolk.be

Dominiek Verbrugghe
Provinciaal commissaris
West-Vlaanderen
Meiboomlaan 52
8800 Roeselare
shar.3@telenet.be

FEN-Vlaanderen dankt langs deze weg ook de uittredende bestuursleden, Jules De Pijper, Freddy Keersebilck, Georges
Braeye en Tony Nijsten voor hun jarenlange en waardevolle inzet.
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raad van bestuur 2014

Raad van bestuur
Voorzitter FEN-Vlaanderen: LECOQUE Jean-Jos Kromstraat, 1 3770 MILLEN (Riemst) Tel & Fax: 012/23.13.41 GSM: 0475/69.39.53 E-mail: jean-jos.lecoque@telenet.be
Ondervoorzitter FEN-Vlaanderen: RAYMAEKERS Louis Brouwersstraat, 1/1 bus 4A 8660 DE PANNE GSM: 0497/42.85.06 E-mail: louis.raymaekers@telenet.be
Secretaris FEN-Vlaanderen: BELLINGS Jeroen Tongersesteenweg 398 3840 BORGLOON Tel.: 012/74.68.39 GSM: 0479/84.41.38 E-mail: bellingsjeroen@hotmail.com
Penningmeester FEN-Vlaanderen: LANGENAEKEN Jef Broekstraat, 5 3840 BORGLOON Tel: 012/74.29.56 Fax: 012/67.11.63 E-mail: jef.langenaeken@telenet.be

Provincie Antwerpen
Provinciaal voorzitter: VAN DE PUT Remi Haverstraat, 17 2260 WESTERLO Tel: 016/85.03.29 GSM: 0479/96.20.05 E-mail: remivandeput@hotmail.com
Provinciaal secretaris: WOUTERS Stan Veerpontstraat, 15 2340 BEERSE GSM: 0495/33.24.51 E-mail: woutersstan@msn.com
Provinciaal commissaris: VAN ASCH Kevin Kerkstraat 86 2640 MORTSEL Tel: 03/449.67.55 GSM: 0495/74.07.83 E-mail: kevinvanasch@telenet.be
Provinciaal commissaris: DE CLERCQ Piet Tessenderloseweg, 35 2440 GEEL Tel: 014/59.47.63 GSM: 0477/51.16.27 E-mail: piet.anja@scarlet.be

Provincie Limburg
Provinciaal voorzitter: MAESSEN Hubert Rondstraat, 26 A 3641 KINROOI Tel & fax: 089/70.14.93 E-mail: hubert.maessen@telenet.be
Provinciaal secretaris: SLANGEN Christof Elsterweg 11 3770 MILLEN (Riemst) GSM: 0497/97.86.41 E-mail: slangenchristof@hotmail.com
Provinciaal commissaris: DEBROUX Serge Roger Martensstraat, 24 3770 RIEMST-MEMBRUGGEN Tel: 012/23.18.15 GSM: 0496/28.03.33 E-mail: serge.debroux@telenet.be
Provinciaal commissaris: HUMBLET Jo Op de Meer 6a 3740 GROTE-SPOUWEN (Bilzen) Tel: 012/45.65.65 GSM: 0479/43.75.69 E-mail: humbletjo@gmail.com
Provinciaal commissaris:MOONEN Servé Brugstraat, 3 bus 2 3620 LANAKEN GSM: 0477/21.29.03 E-mail: servaas.moonen@skynet.be
Provinciaal commissaris: VAN ROOSENDAEL Ludo Keerstraat 9 3700 TONGEREN Tel & Fax: 012/21.00.31 GSM: 0486/66.84.85 E-mail: ludo.vanroosendael@hotmail.com
Provinciaal commissaris: RENETTE Marc Maarschalk Fochstraat, 11 3970 LEOPOLDSBURG Tel & Fax: 011/39.13.89 GSM: 0475/31.60.95 E-mail: renette.marc@telenet.be
Provinciaal commissaris: VAN DIJCK Luc Vreyshorring, 27 3920 LOMMEL GSM: 0496/20.03.42 E-mail: vandijck.luc@gmail.com
Provinciaal commissaris: GEELEN Philippe Molenweg 73a 3770 RIEMST GSM: 0471/64.14.44 E-mail: geelenphilippe@pandora.be

Provincie Oost-Vlaanderen
Provinciaal voorzitter: CASSIMAN Marcel Lange Molenstraat, 1 9280 LEBBEKE GSM: 0475/93.46.57 E-mail: marcelcassiman@hotmail.com
Provinciaal secretaris: DE BEYTER Kenny Klevestraat 51 9600 RONSE Tel.: 055/20.95.12 GSM: 0498/64.20.78 E-mail: kenny.debeyter@telenet.be
Provinciaal commissaris: THIJS François Fr. Van Cauwelaertlaan, 7 9100 SINT-NIKLAAS GSM: 0498/24.07.39 E-mail: denthijs@telenet.be
Provinciaal commissaris: VERHAEGEN Willy Damstraat, 38 9340 LEDE Tel: 053/80.05.74 GSM: 0495/22.60.34 E-mail: willy.verhaegen2@hotmail.com
Provinciaal commissaris: HEYERICK Rudy Tuinwijk Jan Verhaegen, 56 9820 MERELBEKE Tel: 09/230.68.48 GSM: 0474/92.59.82 E-mail: tim.van.den.berghe@telenet.be
Provinciaal commissaris: DE STORCKE Germain Leedsesteenweg, 160 9420 ERPE-MERE Tel: 053/80.21.90 Fax: 053/78.77.66 E-mail: storck@euphonynet.be
Provinciaal commissaris: DE PAEPE Christiaan Kerkstraat, 170 - bus 104 Tel & fax: 09/335.47.07 GSM: 0478/37.45.73 E-mail: decockjantje@skynet.be
Provinciaal commissaris: DE RONNE Kenny Warande 4 9270 LAARNE Tel.: 09/366.12.01 GSM: 0472/72.21.91 E-mail: kdr_009@hotmail. com

Provincie Vlaams-Brabant
Provinciaal voorzitter: ACKERMANS Jean Lindenstraat, 160 1800 VILVOORDE Tel: 02/305.46.44
Provinciaal secretaris: NOTREDAME Mark Provinciesteenweg, 31 3190 BOORTMEERBEEK GSM: 0486/39.47.16 E-mail: mark.notredame@telenet.be
Provinciaal commissaris: VANGERVEN Ludo Oudergemselaan, 3 1933 Sterrebeek Tel.: 02/767.01.93 E-mail: secretariaat@carnafolk.be

Provincie West-Vlaanderen
Provinciaal voorzitter: INION Xavier Bruggestraat 143 8970 POPERINGE Tel.: 057/33.46.33 GSM: 0496/36.34.39 E-mail: xavier.inion@telenet.be
Provinciaal secreatis: PATTYN Harold Kasteelstraat 31 8880 SINT-ELOOIS-WINKEL GSM: 0496/51 89 04 E-mail: haroldpattyn@msn.com
Provinciaal commissaris: VERBRUGGHE Dominiek Meiboomlaan 52 8800 ROESELARE Tel.: 051/24 33 31 GSM: 0496/75 31 36 E-mail: shar.3@telenet.be
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Bieren, frisdranken, e.d. ... die na het eten genuttigd worden dienen zelf
door de deelnemers betaald te worden aan democratische prijzen
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column

Verleden ”actualiteit” ?

Louis Ackou - columnist

27 september, terug thuis na een maand geleefd te hebben in het mooie Frankrijk: “La Drôme”. Werkelijk een droomstreek die haar naam niet gestolen heeft, “de poort van de Provence” doordrenkt met geuren van tijm, basilicum, rozemarijn, koriander, en niet te vergeten de lavendel. Glooiende landschappen overgoten met eeuwig schijnende zon,
waar je uren kan staren naar de azuurblauwe hemel. Zittend op een terrasje in de schaduw van een 100-jarige lindeboom bij een Pastis, de nationale drank gemaakt van een diversiteit van lokale kruiden met een prachtige anijssmaak
en daarbij enkele olijven gedrenkt in hun olie zo zacht als fluweel. Heerlijk! Een tijd om te dromen en even de actualiteit
uit verleden zomer op te rakelen.
bieroverdaat die aanleiding kan geven tot
Van teletext, internet, ... in de verste verte
scheiding in het huwelijk. Zeker de helft
nog geen sprake van. Hier en daar amper
van bovenstaande overtredingen worden
een televisie zonder rechtstreekse beelden
ergens beboet in ons klein Vlaanderen met
van de Tour de France. Een klein draagbaar
een GAS-boete.
en krakend radiootje. Een “portatiefke”, daar
moesten we het mee redden. O wat zou ik
Welkom aan alle Belgische onderdanen,
graag teruggekatapulteerd worden in deze
inwijkelingen, vreemdelingen, sans-papiers,
vroegere nostalgische jaren.
robuuste negermannen en islamieten die
uit het verre Soedan, Niger, Zambia, Syrië,
GAS-boetes
Afghanistan naar hier zijn afgezakt, omdat
Die bestaan reeds lang in steden en geze hadden horen zeggen dat hier het land
meenten, maar wie had al gehoord van
van melk en honing is, met enorme sommen
“Gemeentelijke Administratieve Sancties”?
aan kindergeld, werkloosheidsuitkeringen
Ik denk dat elke integere, goedlachse vader,
en ziekenkas, een land met een gematigd
grootvader, schoonmoeder, neef, nicht, nonzeeklimaat en vriendelijke mensen die alkel en buurman er geen kloot van wist. Tot
lemaal werken van 8 uur tot 17 uur. Het
op de dag dat een vrouw in de Brusselse
land waar ’s zomers ’t schoon volk door de
“rue Neuve” een kriekenpit uitspuwde en er
straten paradeert in minirok en doorkijkbloes
berispt werd met een boete van 50 euro.
om er stinkend geil van te worden. Het
Nu mag er geen bier meer geschonken
absurdistanland waar ze crimineel zeggen
worden zonder schuim. Scheten laten op
tegen onnozelaar.
een vergadering van het hoofdbestuur
De Tour de France
Egypte
van FEN-Vlaanderen onder de welriekende
Ik lig hele namiddagen in mijn knusse
Betogers die in Brussel het ingrijpen van het
neus
van
voorzitter
Jean-Jos.
Het
dragen
donkerbruine lederen zetel van Italiaanse
leger in Egypte bekritiseren, om democratie
van carnavaleske in lijn gekleurde kousen
makelij met een stevige Brigand van de
schreeuwen en die ons durven zeggen dat
in
zomersandalen.
Een
short
dragen
als
je
Ingelmunsterse brouwerij Van Honsebrouck
wij onze verantwoordelijkheid moeten nehoepelbenen hebt als de Daltons. Carnavalste staren naar die renners en het kan mij
men om deze zaak op te lossen.
kledij
aantrekken
buiten
het
jachtseizoen
geen reet schelen wie er ontsnapt, op zijn
wanneer je geen koning Filip heet. Dansen
Hoe durven deze betogers het woord
bakkes stuikt, wie er wordt ingehaald, wie
met vier personen tijdens het gemeentecar“democratie” in de mond nemen, terwijl
zich in het zweet fietst om de bolletjestrui
navalsbal en dat zonder vergunning. Luidop
hun democratie niet verder gaat dan een
over zijn lijf te trekken en wie er als eerste
zingen “Er staat een paard in de gang”
wasplank? Beseffen die mensen dan niet dat
over de eindmeet vliegt. En het kan mij nog
zonder toelating van Michel Vandebosch
de salafisten, de moslimbroeders en andere
veel minder schelen wat Michel Wuyts als
van Gaia. West-Vlaams praten in Limburg.
fanatieke islamieten aan de basis van dit
commentaar uit zijn mond brabbelt.
Een frituur Grand Place noemen en te grote
conflict liggen? Zij vermoorden ook iedere
Mensen zoals Wuyts en Karl Vannieuwkerke
verkiezingsborden plaatsen in Kortrijk. Westtegenstander of ander gelovige. Hun leiders
die moeten toch een zeer eentonig leven
Vlaamse voetbalclubs verkopen aan de
willen dat de hele wereld islamiet wordt.
hebben, altijd maar lullen over een bende
Antwerpse NVA-burgervader BDW. Spelende
Moeten wij dan morgen onze vrouwen begedopeerde gasten op een velo die met
kinderen die meer lawaai maken dan fluiginnen afrossen en onder druk zetten? Er
hun gigantische maandwedde leven in
tende vogels. Het dragen van een carnavalszal nog veel bloed en tranen vloeien in de
belastingsparadijselijke landen.
medaille met een kruisje achter een loket.
naam van Allah.
Waar zijn de tijden van Coppi, Bartali en ons
Een zak frieten eten na stevig aan de toog
Carnaval is een samenleving van positieve
echt Vlaams trekpaard Briek Schotte. Een
gehangen te hebben. Claxonneren op de
vriendelijke en geestige mensen uit gans
platte band herstellen deden zij nog zelf en
prinsenwagen naar passerende majoretten
de wereld met een brede denkkracht. Beste
bij het binnenrijden van een dorp reden zij
met blauwe minirokjes en oranje strings. Het
FEN-carnavalisten laat het niet aan jullie
tot aan de toog van het enige cafeetje om er
meelezen in de Gazet van de Carnavalist van
hart komen, maar de beste carnavalisten
een goed glas rode bordeaux of bouriemand naast je op de bus van Borgloon.
zijn altijd deze die de draak steken met alles
gogne binnen te gieten. En dan ‘s avonds
Het plassen naast de pisbak tijdens carwat jullie tegenwoordig in onze samenlewachten op de hoek van onze straat op het
navalsfeesten. Het fluiten naar plaatselijke
ving zien, lezen en beleven. Tot spijt van
tourkrantje. In de volksmond had men het
carnavalshoogheden. Het dragen van een
wie het benijdt.
dan over het “Pedalenblaadje”, uitgegeven
kapje als non wanneer je geen verpleegster
Louis Ackou
door het verdwenen gazetje ‘t Volkske.
bent. ‘s Morgens stinken uit je mond door

Geef uw evenementen voor het seizoen 2013-2014
nu door via onze website
www.fenvlaanderen.be - “Stuur zoekertje in”
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‘t is maar dat je ‘t weet

Documentatiecentrum Aalst Karnaval
presenteert ...
Het Documentatiecentrum voor Aalst Karnaval (DAK) stelt een nieuwe
reeks van maar liefst drie kunstfotoboeken voor.
Deel 1

KOPPIG CARNAVAL

Gezichten, Expressies & Karikaturen
Een schitterend kijkboek A4 (Oblong) van 152 pagina’s met summiere
sfeerteksten, gedichtjes, fragmenten van carnavalssongs, een vertelling,
rijmpjs, verrassende anekdotes. Een boeiend kijkboek op basis van Aalst
Carnaval in de 21ste eeuw, een geslaagde selectie uit massa’s fotomateriaal, kunstig bij elkaar gebracht door de deelnemers aan de jaarlijkse
Nationale Fotowedstrijd: “Aalst Carnaval in kleur” en het eigen DAK-fototeam.
Een eerste van drie unieke kijkboeken dat handelt over “Gezichten, Expressies en Karikaturen”.
De prijs bedraagt € 28,00.
Bestellen kan door het bedrag over te schrijven op rekeningnummer
BE76 9792 5925 1295 van het “Documentatiecentrum voor Aalst Karnaval” met de vermelding “Koppig Carnaval”.
De bestellingen kunnen afgehaald worden op zondagvoormiddag
24 november van 10 tot 11 uur in de feestzaal:
Kaaizeventien, Liefdadigheidsstraat,1 te Aalst.
DAK ontvangt u feestelijk met koffie, thee of een lekkere frisdrank.
Vanaf 26 november kunnen de boeken afgehaald worden op het
DAK-secretariaar: p.a. Naarstigheidstraat, 65 te Aalst (053/70 21 49)
De boeken zijn eveneens te koop in de winkels vanaf 27 november.

Nieuwe jaarorde en speldje
2014

Deze nieuwe jaarorde en
speldje is een creatie van
Mark Notredame,
provinciaal secretaris
FEN-Vlaams-Brabant.
Proficiat Mark!!!
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Hun contactgegevens vindt u op de volgende pagina
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deelnemers artiestenavond

Deelnemers Artiestenavond 2013
Yvo & Theo
Smeets Yvo
Pastoor Goossenslaan, 29
3631 Uikhoven-Maasmechelen
Gsm: 0477/67 52 12
Let’s do it (Showgroep)
Sanne Rinkens
Langveld 6 5768 GP Meijel (NL)
Gsm: 0031/625 542 483
E-mail: sannerinkens@hotmail.com
Website: www.mdmeijel.nl of
www.facebook.com/showgroepletsdoit
Stardiva’s (Travestieshow)
Kenny Philippaers
Dautenstraat 91 3590 Diepenbeek
Gsm: 0498/3133 11
E-mail: kennyphilippaers@hotmail.com
Website: www.travestieshow.be
Estebleef
Johan Vervisch
Henri Dunantlaan 80 3620 Lanaken
Gsm: 0477/57 38 69 Tel. 089/72 29 94
E-mail: johan.vervisch@hotmail.com
4 Geve Gaas
Guido Verhaegen
Rijksweg 88 NL-6269 AD Margraten (NL)
Gsm.: 0031/640 872 667
E-mail: info@4gevegaas.eu
Website: www.4gevegaas.eu

Broeveskender (Dansgroep)
Josy Oosterbosch
Rooierweg 29 3740 Bilzen
Tel: 089/49 11 40
E-mail: broeveskender@hotmail.com
Website: www.broeveskender.be
Footloosedancers (Rock & Roll dans)
CarineVandoren
Dautenstraat 91 3590 Diepenbeek
Tel: 011/32 48 35
E-mail: footloosedancers@hotmail.com
Website: www.footloosedancers.be
De Neive
Math Brours
Huncoverstraat 88 6231 JR Meerssen (NL)
Tel: 0031 655 731 459
www.facebook.com/deneivemeerssen
Jérôme Gelissen
Westrand 45
NL-6225 AT Maastricht (NL)
Tel.: 0031/630 437 783
E-mail: jhpmgelissen@home.nl
Website: jérômegelissen.nl
Licht & Geluid
Replay Sound en Light
Kristof Vissers
Burg. Henrylaan 42 3650 Dilsen-Stokkem
GSM: 0479/39 94 22
replaykristof@hotmail.com

Rowena van der Velden
Thibaltstraat 28
6301 CN Valkenburg aan de Geul (NL)
E-mail: valkenburg123@live.nl
Tel: 0031 626 990 052
Jordy Swillens
Prickenleenstraat 3
6372 GG Landgraaf (NL)
E-mail: info@jordswillens.com
Theo Claessens
Sionsweg 9 6222 EH Maastricht
GSM: 0031/631 081 182
E-mail: claessens.tmal@gmail.com
Nick Gilissen
Seelensstraat 13 6312 HM Heerlen (NL)
Tel: 0031/458 503 104
Gsm: 0031/638 732 520
E-mail:n-gilissen@home.nl
Website: www.nickgilissen.nl
4 met us 4
Lambregs Frank
Cdt Giddelostraat 5 3620 Lanaken
Gsm: 0476/26 04 22
E-mail: frank.lambregs@telenet.be

Artiestenavond 27/09/2014
Artiesten kunnen nu al
aanmelden
artiestenavond@gmail.com

Marion Hoop Design

www.marionhoopdesign.nl
+31-(0)464527315

Foam Veren Boa’s Foamhoeden
Voor Carnaval en Theater
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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
Gemotoriseerd onderstel van vrachtwagen DAF 1300 in goede
staat. Volledig kaar voor opbouw, trap achteraan en balkon met
leuning. Geschikt om groot aantal mensen te laten plaatsnemen
op de 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 : Dweis - Dendermonde
Scholliers Peter - Achthoek 32 - 9200 Dendermonde
1225/301212
E-mail: peter@dweis.be
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Te koop
Zeer mooie handgemaakte eendepakken. Zeer sterk gemaakt van
de beste gele bond.
Vier stuks ter beschikking. Hebben bij elke stoet veel aandacht
gekregen.
Dus jullie krijgen dan: 4x constructie/vulling eend , 4 paar nepbenen, 4 paar eenden poten, en de rest van de losse spullen zoals
de hoeden en pruiken voor eend en mens, jassen, de badeenden,
overschot van de stof en bond en het garen alles voor de prijs van
400 euro. Echt een koopje!

in de kijker

Te koop
1. 25 kostuums met prachtige bijhorende hoed in foam 2 vliegers
in isomo vervaardigd

2. 25 hoeden vervaardigd uit foam. Prijs overeen te komen

Te huur
Carnavalwagen
Thema “Boot”

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

Disco.

Sneeuwwitje, prinsen en
de dwergen.

Peterpan en de elfen.
Contactadres : De Lindemannen
1202/080412
Annick Streel - Heiligestraat 46 - 3770 Riemst
GSM: 0474/26 52 48 - Email: annickstreel@hotmail.com
Te Koop
Prachtig kasteel met kledij waarvan 14 dames- en 13 herenkostuums in de stijl van markiezen en jonkvrouwen.
Prijs : 5.250 euro voor het kasteel inclusief kledij.

Contactadres :
De Zwiebertjes - Overpelt
Mark Bas - Houtmolenstraat 78 - 3900 Overpelt
E-mail: info@dezwiebertjes.be

0579/231012

Contactadres : Feest- en Sportcomité Kwenenbos - Merelbeke
De Raeve Gerrit - Rozenlaan, 26 - 9630 Zwalm
GSM: 0476/65 94 87 - kristofderaeve@hotmail.com 0564/120813
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

1055/211009

1147/200213
Contactadres : Halfweg - Schakkebroek
Dirk Schevenels - Tiensestraat 185 - 3270 Scherpenheuvel
GSM: 0496/11 87 56 - E-mail: dirk.scheveneels1@telenet.be

Te koop
Mooie wagen te koop met als thema “Politiezone 30”.
De wagen bestaat uit 2 delen met een totale lengte van om en bij
de 23 meter. Hij is 4m hoog, maar kan nog uitgeschoven worden
naar boven tot 6m. Ongeveer 4.5 m breed.
De wagen bestaat deels uit polyester, deels isomo.
Wordt te koop aangeboden met 15 politieuniformen (broek, trui en
pet). Prima onderstel, volle banden en verlichting op de wagen.

Contactadres : De Daffy’s - Roeselare
Dimitri Hinnion - Groenstraat, 232 - 8800 Roeselare 1506/170413
GSM: 0499/61 63 90 - E-mail: remco-dimi1@telenet.be
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Te koop

Te koop
Prachtige wagen bestaande uit twee delen op laag onderstel met
volwaardige autobanden. De wagen moet getrokken worden. Een
wagen kan omhoog (autobrug). In perfecte staat inclusief verlichting en elektrische bedrading. Er zijn een 20 tal kostuums bij de wagen. Thema “tropical/glitter” de wagen staat in regio Lierde/Ronse.
Bezoek op afspraak is geen probleem, prijs bespreekbaar.

Twee dezelfde narren-kostuums met echte narren-schoenen in
zeer goede staat.
Assortiment snoep. Karamellen, spekken, snickers, ballistos, enz.
Te huur
Prachtige carnavalswagen.
Contactadres :
De Biersussen - Balen
Verheyen Michel
Musstraat, 8 - 2490 Balen
GSM: 0494/13 11 99
E-mail: michel@debiersussen.be
0771/191110
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.
Contactadres : De Sotten - Zottegem
0066/300513
Bart Beké - Engelstraat 47 - 9620 Zottegem
GSM: 0477/63 77 19 - E-mail: bart@desotten.be

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 wagen is te koop met of zonder kostuums (30 tal).
De kostuums zijn ook alleen te koop.
De wagen kan alleen geduwd worden.
Meer foto’s zijn via mail te bekomen.

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

Te koop
23 kostuums. Thema “Sultan”.
Vraagprijs 600 Euro.
15 dames (bovenstuk, broek, hoed en shirt lange mouw)
8 heren (bovenstuk, broek, centuur, hoed en shirt lange mouw)
Worden alleen als complete set verkocht. Kunnen ook bij bestelt
worden bij www.karnevalswierts.com/nl/14/1sprookjeskleding.
Nieuwprijs heren: 66 euro - dames 60 euro.

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 Feestbeeste - Hoepertingen
1301/241012
Hauben Steve - Brikhof, 99 - 3840 Borgloon
GSM: 0497/25 81 85 - Email: steve@defeestbeeste.be

0961/100413
Contactadres : Thomakokki’s - Eisden
Eric Floryn - Hemelrijkstraat 84 - 3630 Maasmechelen
GSM: 0473/89 32 83 - E-mail: eric.floryn@skynet.be
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Te koop
Kostuums 2013. “KV Grimbiaca 2x11 on tour!”
Stoere motard- en bikerchicks-kostuums! * 30 volwassenen (+
een aantal extra deels afgewerkt + chauffeur)
14-kids kostuums (van 3 tot 13 jaar)
Herenkostuums: broek met ketting, riem, bloes, jas, vleugels
+ helm. Mannenhelmen gemaakt op ECHTE skihelmen (licht en
comfortabel)
Dameskostuums: kousen (2 paar), beenverwarmers, short, rok,
bloes, jas, vleugels + pruik (incl.hoedje en hoofdfantasie) Kidskostuums idem als de volwassenen.
Inclusief alle accessoires, toebehoren en eventuele resten van
stoffen enz...
WORDEN ENKEL ALS EEN GEHEEL VERKOCHT!
Beschikbaar vanaf 17-03-2013
OPTIE: Bijhorende isomo TRIKES (3 stuks beschikbaar) inclusief
zwenkwielen. Gebouwd op metalen onderstel (ZEER STEVIG!)
Vraagprijs: 50 euro/stuk of doe een bod! Meer foto’s te bekijken
op onze facebookpagina of mail voor inlichtingen en meer info
http://www.facebook.com/grimbiaca.karnavalsvereniging KV
GRIMBIACA : bestuur@grimbiaca.be

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
Pipipruiken (8 stuks) - Mega Afrikaanse pruiken (25 stuks) - Alpenmeisjesoutfit (20 stuks)

1333/040612
Contactadres : Grimbiaca - Opgrimbie
Vanhex Frank - Graafgracht 18b - 3690 Zutendaal
GSM: 0477/39 11 49 - E-mail: bestuur@grimbiaca.be
Te koop
Bent u geïnteresseerd in het huren van deze mooie carnavalswagen? Neem dan gerust contact op met ons via onze email of via
onze website www.tkliekskebudingen.be

1091/101012
Contactadres : Smet Kurt Akkerstraat 41 9140 Temse
GSM: 0476/30 28 73 - E-mailadres: qrt.3@telenet.be
Te koop
Prachtige poppen uit isomo. Lijven met kop taliban arabier met
tulband Indiëer. Twee stuks. Hoogte ongeveer 3 meter. Winnaar
carnaval Ninove 2013

Contactadres : ‘t Kliekske - Budingen
Steven Knops - Steengrachtstraat 4 - 340 Budingen
E-mail: info@tkliekskebudingen.be
0911/210713

Contactadres : Nie Geweun
0932/220913
Manu Geeroms - Terlicht 20 - 9451 Kerksken
GSM: 0479/62 04 06 - E-mail: manu.geeroms@telenet.be
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Te koop
Zelfrijdende lichttrein (verbouwde auto), zeer geschikt voor
avond-, nachtparades. Ook voor overdag. Drie wagens.
Prijs: 1.300 euro.

Te koop
Volledige opbouw van wagen met studio 100 figuren, Mega Mindy - Rox - Bomba - Bobo - Samson - Gert - Viki - Big. De wagen
van Plop en Piet Piraat kan in zijn gehelen worden verkocht.
Eveneens kostums te koop +/- 30 tal te koop.
Vraagprijs 3.200 euro, voor alles samen (de poppen en de kostuums).

Contactadres : De Rijkevorselse Rederijkers - Rijkevorsel
Jakke Tax - Hoogstraatsesteenweg 83 - 2310 Rijkevorsel
E-mail: jakke.tax@telenet.be
0870/310313
Te koop
Minitrekker, ideaal om het trekken van kleinere wagens of voor
gebruik tijdens het binnen zetten van wagens. Prijs overeen te
komen.

0870/310313
Contactadres : De Oeteldonkers - Temse
Edwin De Saegher - Frans Smetstraat 3 - 9140 Temse
GSM: 0498/90 80 28 E-mail: edwin.de.saegher@telenet.be
Te koop
Wij verkopen onze carnavalswagen met thema “Koken”.
Deze wagen bestaat uit twee delen:
1ste deel: grote kok met attributen
2de deel: huisje
Mogelijkheid om delen te laten draaien.
L: 18 m - B: 3m - H: 4 m
Meer informatie bij Nathalie 0476/46 68 31 of bij
Jonas 0472/22 26 82

Contactadres : Steek zu nou nie - Lokeren
1329/220213
Bjorn Van de Voorde - Naastveldstraat 106 - 9160 Lokeren
GSM: 0496/34 93 45 - Email: bjorn.vdv@hotmail.com

Te koop
1. Twee grote en twee kleine kauwgombakken. Te koop tegen
spotprijzen.

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

Contactadres : De Nachtvlinders - Haasdonk
Nathalie Kindt - Heirbaan 90a - 9120 Haasdonk
0152/040513
GSM: 0472/22 26 85 E-mail: nathaliekindt@hotmail.com

Contactadres : De Sharky’s
Eddie Vermeulen - Kapelstraat 69 - 9140 Steendorp 1515/020412
GSM: 0475/56 29 77 - E-mail: eddy.vermeulen@telenet.be
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Te Koop
Al deze carnavalkostuums zijn eigenhandig gemaakt en dus
uniek. Er werden mooie prijzen mee gehaald.
+/- 30 volwassenkostuums en +/- 5 kinderkostuums.
Alles moet weg wegens plaatsgebrek. Elk goed bod wordt overwogen.
Thema Thriller”

Thema “Moulin Rouge”

in de kijker
Te koop

Tweedelige praalwagen in polyester met als thema “Romeinen In
Hawaï”. Alle stukken zijn demonteerbaar, Er is ook een overdekt
podium aanwezig op de praalwagen.
Lengte: 14,0 m - Hoogte: 4.75 m - Breedte: 2.75 m.
Prijs overeen te komen !!!

Contactadres : Dei van Bei Chic
0690/230913
Eddy De Greef - Biezeweide 172 - 1500 Halle
GSM: 0472/83 15 43 - E-mail: zzditch1@telenet.be

Te koop
24 pakjes “Disney” te koop zo goed als nieuw.
Een seizoen gedragen. Normaal kost 1 pakje 58 euro per stuk in
(Karnavalbazaar in Kinrooi) Nu voor alle pakjes 365 euro;

Contactadres : De Moesenezen - Moerzeke (Hamme)
Mario Nobels - Smidsestraat 82 - 9200 Grembergen 1429/040913
GSM: 0476/50 57 57 - E-mail: nobels_mario@hotmail.com

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

Contactadres : De Nachtraven- Vlijtingen
1636/121212
Lathouwers Benny - Panisveld 27 - 3770 Riemst
GSM: 0476/21 22 07 - E-mail: bennylathouwers@pandora.be
Te koop
Uitgebreide collectie van prachtige kostuums in zeer goede staat.
Tevens enkele onderdelen om te gebruiken vor wagenopbouw.
Voor meer foto’s kan u altijd terecht op de website
www.destromannen.be
en op de website www.fenvlaanderen.be

Contactadres : Nit te Geluive - Smeermaas
Moonen Servé - Brugstraat, 3 bus - 3620 Lanaken
Tel: 089/71 29 37 - GSM: 0477/21 29 03
1059/020511
E-mail: servaas.moonen@skynet.be
Te koop
Prachtige kostuums te koop in prima staat.
Gegarandeerd succes!
Voor meer foto’s zie website
www.jongekampsenarren.be

Contactadres : Jonge Kampse Narren
1167/220112
Tom Martens - Lt. Cormeaulaan 5 - 3970 Leopoldsburg
GSM: 0477/54 12 53 - E-mail: tom@jongekampsenarren.be

Contactadres : De Stromannen - Koninksem
Donnay Ronny - Astridlaan, 86 - 3700 Tongeren
0833/090413
GSM: 0478/76 21 88 - E-mail: ronny.donnay@hotmail.com
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Te koop of te huur
Carnavalswagen met als thema ‘Sprookjesbos
Afmetingen: L: +-13.50m B: 2.50m H: 4.20m
Zeer degelijk onderstel met overal dubbele banden
Er is in het huisje plaats voorzien voor de generatoren en er is in
het huisje een kot voorzien voor de dj. Achteraan in de torens kan
men de boxen droog en veilig plaatsen. Men kan de wagen ook
eventueel huren voor een lichtstoet. De wagen is volledig voorzien
van lichtslangen.
Voor vragen of meer foto’s 0474/94 62 64

Te koop
Negen originele rollercoasterkostuums te koop (8 volwassenen, 1
kind).
Optisch effect dat je in een rollercoaster zit terwijl je dit gewoon
met riemen draagt.
Materialen (piepschuim dus zeer licht, riemen en fluo verf) Inclusief lichtjes, valse benen en valse voeten en kledij hiervan (exclusief kledij bovenlichaam en pruik).
Een carnavalweekend gebruikt tijdens carnaval Halle maar moet
nu weg wegens plaatsgebrek.
Prijs overeen te komen...stuur een mailtje of bel indien interesse!
Meer foto’s van onze kostuums: http://hallemettekes.be/file/fotos/
Pages/Carnaval_2012.html#5 PS: Als er groepen geïnte-resseerd
zijn om in de toekomst met ons samen te werken en
bijvoorbeeld al een optie willen nemen op één van onze toekomstige kostuums, aarzel niet me te contacteren voor meer (vrijblijvende) info. HKV De Hallemettekes www.hallemettekes.be

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

1606/220212
Contactadres : De Maasköpkes
Sammy Paradis - Oude Ophoverbaan 15 - 3680 Maaseik
GSM: 0474/94 62 64 - E-mail: sammyparadis@hotmail.com

Contactadres : De Hallemettekes - Halle
Erent Leunens - Geynstbos, 51 - 1501 Buizingen
1230/250813
GSM: 0479/84 97 00 - E-mail: eleunens@gmail.com

Te Koop
Volledige opbouw Mickey Mouse Parade.
Bestaat uit de volgende onderdelen. Mickey Mousegezicht met
oren (3 meter hoog). Oren afneembaar. Mickey Mouse handen (1
meter groot). Donald Duck gezicht (grootte 3 meter). Hoofddeksel
afneembaar. Donald Ducks handen tinkerbel volledige pop (hoogte
2 meter). Bij ons lag plat en vloog rond. Alles vervaardigd in isimo
en verstevigd met ijzer de twee grote koppen. Er is een voet bij
in ijzer die u kan monteren op uw wagen. Zeer stevig. Tevens
nog andere onderdelen, bijvoorbeeld, twee panelen, kasteel, Disneykaars, Disneyplakaten, enz ....Alles samen tegen een goedkope
prijs. Onderdelen kunnen ook afzonderlijke aangekocht worden.

Te huur - Te koop
Carnavalswagen. Thema “Kasteel”. Meer info, neem gerust contact op.

0507/310113
Contactadres : De Slamridders - Heusden
Schots Jurgen - Heidestraat 75 - 3550 Heusden-Zolder
GSM: 0484/49 12 63 - E-mail: jurgenschots@hotmail.com
Te Koop
Kledij (drie thema’s) - Disco - Vickings - Alladin

10 blauwe slipjassen
Blauwe jassen met aan de achterzijde twee
uiteinden. Er zijn dames- en herenmodellen.
Ze zijn slechts eenmaal gekreukt geweest.
Nieuwprijs €30,00 per stuk, maar ze mogen
weg voor de helft van de prijs

Contactadres : De Pekkers - Blankenberge
Bart Depauw - Limburgstirumstraat 37 - 8370 Blankenberge
GSM: 0485/46 12 16 - E-mail: pekker@hotmail.be 1493/300713

Contactadres :
1388/121212
De Stroopmennekes
Rochus Eddy - Rullecovenstraat 119 - 3840 Borgloon
GSM: 0473/36 36 43 - E-mail: cvdestroopmennekes@telenet.be
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actueel
Te koop

koop
advertentiesThema:
“teChinees
huur”
enL:Te“te
Nieuwjaar
10m; B:koop”
2,7m; H: 3,9m

Zeer mooie carnavalswagen, bestaande uit twee delen (zonder
trekker) en 3 losse stukken.
7de plaats in carnaval Halle (winnaar groep B 2013)

Enkel wagen wordt verhuurd, geen tractor, aanhangwagentje of
kostuums.
Twee schuiven schuiven aan de zijkant om volk op te zetten.
Boven, een platform voor 2 à 3 personen en achteraan een lift
waar nog 2 personen in penklappende draakjes kunnen plaatsnemen
Filmpjes: facebookpagina Kazoo’s
ENKEL Te Huur vanaf 1 februari 2014 mail naar info@kazoos.be
voor meer info

Contactadres : De Kazoo’s - Hamme
Filip Boschman - Molenaarsdreef 17 - 9220 Hamme
E-mail: info@kazoo’s.be
0998/010513

Contactadres : De Boerkes - Halle
0503/150313
Eddy Marcelis - Biezeweide 156 - 1500 Halle
GSM: 0478/21 90 24 - E-mail: addy.marcelis@telenet.be

Te koop
Sinds 2010 brengt AKV Lekken en Plekken jaarlijks een Aalsterse carnaval
CD uit.
De eerste 4 bieden we samen aan voor 40 euro (= 1 gratis CD)
.

Te koop
Kostuums “Flower Power”, slechts driemaal gedragen. Het kostuum
bestaat uit drie delen en de volgende types zijn beschikbaar.
- 17 dames-, 12 mannen- en 5 kinderkostuums.
Contactadres : Lekken en Plekken - Aalst
Mike Heiremans - Bergsken 11 - 9310 Aalst
Gsm : 0479/95 80 54
E-mail: mike.heiremans@telenet.be

1624/190313

Te koop
Wagen van het seizoen 2012-2013.
Lengte: 8,00 m - Breedte: 2,50 m - Hoogte: 3,80 m.
De wieken van de grote molen draaien rond d.m.v motor binnenin,
aangedreven door een auto batterij.
In de molen is er ook plaats voor een muziekinstallatie of uitgooimateriaal.
Er kunnen ook een heel aantal kostums meegeleverd worden:
- muizenkostuums: 5 volwassenen en 2 kindermaten
- kaasboerinnekes: 14 stuks waaronder ook kindermaten

Contactadres : De Köntjes - Tongeren
1474/250413
Guy Ghijsens - Kattenstraat 3 - 3700 Tongeren
GSM: 0470/32 73 42 - E-mail: ghysens.guy@skynet.be

Contactadres : De Tieltwingenaars - Tielt-Winge
Lino Van Cauwenbergh - Boekhoutstraat 3 - 3390 Tielt-Winge
GSM: 0486/24 91 74 - E-mail: ior435@gmail.com 1361/210213
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1. Carnavalswagen met pinguins.
Kleurrijke, speelse carnavalswagen te koop met als thema : Pinguïns.
Deze wagen is gemaakt in polyester, en bestaat uit twee delen.
Ieder deel is voorzien van een dessel, zodanig dat hij apart kan
getrokken worden.
Wagen 1 : lengte: 5,40m - breedte: 2,40m en hoogte: 3,90m.
Wagen 2 : lengte: 4,90m - breedte: 2,30m en de hoogte: 3,90m.
Verschillende poppen kunnen van deze wagen genomen worden.
Eventueel kan de wagen geleverd worden bij de koper.Prijs €1000
2. Mannelijke pop - stoere bink
Deze polyesteren pop heeft een groet van1,80m en een breedte
van 0,80m. Er is 1 stuk beschikbaar. Prijs €50
3. Varkentjes
Kleurrijke varkentjes uit polyester. Hoogte: 1,60m - Breedte: 0,90.
Er zijn 8 stuks beschikbaar. Prijs €25 per stuk.
4. Prinsessen
Kleurrijke prinsessen uit polyester. Hoogte: 1,80m - Breedte:
1,00m. Er zijn 4 stuks beschikbaar. Prijs €12,50 per stuk. Voor €50
zijn ze alle vier van u.
Zowel in de mannelijke pop, als in de varkentjes en de prinsessen
zit een ijzeren staaf waardoor ze ergens kunnen op bevestigd
worden.

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
1. Zelfgemaakte carnavalskledij.
+/- 26 prachtige kostuums. +/- 14 heren en +/- 12 dames.
Prijs overeen te komen.

2. Mooie carnavalskledij.
+/- 20 heren en +/- 20 dames.
Prijs overeen te komen. Contact: triske4@hotmail.com

Contactadres : De Amateurs - Sint-Truiden
Vanelderen Peter
1355/300513
GSM: 0476/66 38 23 - E-mail: vdn.peter@skynet.be

Te koop
Een assortiment mooie kledij.
Contactadres : De Snot-e-Bellen - Vilvoorde
Loos Francis - Perksestraat 32 - 1800 Vilvoorde 0821/200913
GSM: 0496/83 19 95 - E-mail: snot-e-bellen@hotmail.com

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.

Contactadres : De Molensteenvrienden
Stuer Ronny - Stroperstraat 5 c - 9170 Sint-Gillis-Waas
E-mail: ronnystuer@telenet.be
0606/021212
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necrologie

Ingetogen willen wij even terugdenken aan diegenen die ons jammer genoeg kort geleden zijn ontvallen.
Mevrouw
Mariake Weets
Echtgenote van De Heer Jules De Pyper
Geboren te Elsene op 20 oktober 1936
Overleden te Jette op 30 april 2013

De Heer
Edouard Verdickt
Prins van Vilvoorde
Geboren te Vilvoorde op 7 november 1932
Overleden te Vilvoorde op 16 april 2013

De Heer
Chris Bogaerts
Lid van cv De Biersussen - Balen
Geboren te Mol op 9 mei 1977
Overleden te Leuven op 4 mei 2013

De Heer

RE

CH

E
TZ

TT

G
IN Patrick Haccour
Lid van cv ‘t Kliekske - Budingen

Geboren te Tienen op 28 februari 1960
Overleden te Leuven op 2 maart 2013

De Heer
Jules Rossaert
Stichter en ere-voorzitter van cv De Kabaskes
Lid van cv De Kleine Zwaantjes - Belsele
Geboren te Belsele op 20 april 1936
Overleden te Belsele op 4 augustus 2013

De Heer
Jozef van Roeyen
Lid van cv De Flippen - Verrebroek
Geboren te Beveren op 7 januari 1942
Overleden te Beveren op 12 augustus 2013

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