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editoriaal
pad zit. Dit is veel beter dan alleen op pad te
gaan en onder een nieuwe naam te starten
met een vereniging.
Ondertussen zijn wij volop bezig met de
voorbereidingen voor het nieuwe seizoen
en ik wil dan ook graag even onze komende
FEN-evenementen in de kijker plaatsen.
De ariestenavond, die jaarlijks doorgaat op
de laatste zaterdag van september te Smeermaas, hebben we ondertussen achter de rug.
Verder in deze uitgave kan u hiervan een
fotoverslag terugvinden, alsook de gegevens
van de artiesten.

Geachte leden,
Beste carnavalvrienden,
Ik hoop dat de baterijen weer zijn opgeladen voor het nieuwe seizoen 2016-2017,
want we staan weer voor een druk en
lang carnavalseizoen.
Vele mensen voelen ondertussen opnieuw
de kriebels van de carnavalmicrobe en
voor hen kan het niet snel genoeg gaan.
Ook FEN-Vlaanderen staat reeds klaar
en heeft de voorbije maanden niet stilgezeten.
Het voorbije seizoen was voor onze federatie weer erg positief. Als we kijken hoe
trouw onze leden zijn en hun lidmaatschap aldus verlengen, kunnen we er
weeral zeker van zijn dat we het komende
seizoen positief tegemoet mogen kijken.
Het aantal verenigingen dat ondertussen
haar lidmaatschap vernieuwde, hoef ik
hier niet te vermelden aangezien er iedere
dag inschrijvingen bijkomen. Wat me wel
opvalt, is dat er verschillende nieuwe
groepen aan het opstarten zijn die ook
hun weg vinden naar onze federatie en die
we met veel plezier verwelkomen in onze
FEN-familie. Anderzijds moet we jammer
genoeg ook vaststellen dat er heel wat
verenigingen zijn die hun vaak jarenlange
werking stopgezet hebben en er om allerlei redenen het bijltje bij neerleggen.
Het is blijkbaar ook een spijtige tendens
dat verenigingen opsplitsen of dat er een
afscheuring ontstaat, die op zijn beurt een
eigen vereninging opricht.
Wanneer onenigheid in een vereniging de
aanleiding is voor een opsplitsing, wil ik
graag een warme oproep doen om eerst
als volwassen mensen aan tafel te gaan
en alles uit te praten. Een goed gesprek
kan mogelijk de oplossing zijn, waarna de
groep in zijn geheel weer op het goede

Voor ons buutte-onderwijs belooft het een
bijzonder jaar te worden, want B.O.L. staat
klaar om zijn 22ste jaargang te vieren en dit
op zondag 27 november 2016 in GC Tentakel
te Zonhoven. De Try-Out met 9 tonpraters
en verschillende optredens, zal voorafgegaan
worden door een kleine academische zitting
met een aantal gastsprekers. Het belooft
alvast weer een carnavaleske namiddag te
worden waar men kan tieren en lachen.
In Oost-Vlaanderen zijn we dit jaar opnieuw
te gast voor ons jaarlijkse banket. Op zondag 11 december verwelkomen we u graag
in feestzaal De Snip te Moorsel voor een
heerlijk feestbanket en we zorgen natuurlijk
ook weer voor de nodige randanimatie en
carnavalmuziek.
Het Feest der Goedgemutsten, ons ledenfeest, zal komend seizoen ook doorgaan in
Oost-Vlaanderen, meerbepaald te Aalst. De
organisatie is in handen van de Aalsterse
Prinsencaemere. Net als 2 jaar geleden zullen
de Florahallen het decor zijn voor dit grootste
indoor-carnavalfeest van Vlaanderen. We
hebben reeds een paar vergaderingen achter
de rug samen met de Prinsencaemere en ik
kan je verzekeren dat het tot in de puntjes
zal afgewerkt worden.
Wij als raad van bestuur hebben al verschillende vergaderingen achter de rug, want er
is dagdagelijks veel werk te doen om onze
federatie verder uit te bouwen en in de goede
Inhoud

richting te blijven sturen.
We hebben ook weer gezorgd voor mooie
jaarordes en hoedspeldjes. Het ontwerp is
van de hand van eresenator Mark Notredame, waarvoor nogmaals onze oprechte dank.
Graag wil ik hier van de gelegenheid ook
gebruik maken om de nieuwe FEN-commissarissen van harte welkom heten in onze
federatie. We mogen niet minder dan 6
nieuwelingen verwelkomen en ik hoop dat
ze met glans in hun proefjaar slagen, zich
thuisvoelen bij FEN en zich voor 100% inzetten voor het carnaval in Vlaanderen.
Ook wil ik de personen bedanken die teruggetreden zijn uit het bestuur van onze
federatie. Zij hebben zich gedurende jaren
in vele bochten gewrongen om onze federatie
te krijgen waar we nu staan.
Dan denk ik in de eerste plaats aan Jef
Langenaeken die zich 38 jaar lang met hart
en ziel heeft ingezet voor onze federatie,
samen met zijn echtgenote Jacqueline. Jef
is al die jaren het boegbeeld geweest van
FEN en heeft er dag en nacht voor gewerkt.
Jef nogmaals bedankt voor die mooie jaren
die we met u en Jacqueline mochten delen.
Ook een grote dank aan Louis Raymaekers
die zich 7 jaar heeft ingespannen in de raad
van bestuur en ook steeds klaarstond voor
FEN. Louis bedankt!
Tot slot wil ik de uitgetreden provinciale commissarissen Kevin Van Asch en Mark Renette
danken voor de jaren van vriendschap en hun
goede werking in onze federatie.
Zoals de traditie het wil, zullen we de deze
mensen vieren ter gelegenheid van ons feestbanket en hun vereremerken met de titel van
Eresanator van FEN-Vlaanderen
Zo beste vrienden, mijn voorwoord voor het
nieuwe carnavalseizoen zit erop. Er rest mij
niets meer dan u allen een geweldig carnavalseizoen toe te wensen met veel vreugde
en plezier.
Jean-Jos Lecoque
Voorzitter F.E.N-Vlaanderen
Carnavalisten met een hart
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bestuursleden 2017

RAAD VAN BESTUUR
Voorzitter: 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: VAN DIJCK Luc Vreyshorring 27a 3920 LOMMEL GSM: 0496/20.03.42 E-mail: vandijck.luc@gmail.com
Secretaris: BELLINGS Jeroen Tongersesteenweg 398 3840 BORGLOON Tel.: 012/74.68.39 GSM: 0479/84.41.38 E-mail: bellingsjeroen@hotmail.com
Penningmeester: CASSIMAN Marcel Lange Molenstraat 1 9280 LEBBEKE GSM: 0475/93.46.57 E-mail: marcelcassiman@hotmail.com

PROVINCIALE BESTUURSLEDEN
PROVINCIE ANTWERPEN
Provinciaal voorzitter: WOUTERS Stan Rerum Novarumlaan 15 2340 BEERSE GSM: 0495/33.24.51 E-mail: woutersstan@msn.com
Provinciaal secretaris: DE CLERCQ Piet Tessenderloseweg 35 2440 GEEL Tel: 014/59.47.63 GSM: 0477/51.16.27 E-mail: piet.de.clercq@hotmail.com
Provinciaal commissaris: WUYTS Walter Fortstraat 38 2640 MORTSEL Tel: 03/295.92.02 GSM: 0496/75 48 83 E-mail: walter.wuyts2@telenet.be
Provinciaal commissaris: CROES Louis Varenstraat 62 bus 3 2620 HEMIKSEM GSM: 0484/79.53.08 E-mail: louis_croes@hotmail.com
PROVINCIE LIMBURG
Provinciaal voorzitter: MAESSEN Hubert Rondstraat 26a 3641 KINROOI Tel & fax: 089/70.14.93 E-mail: hubert.maessen@telenet.be
Provinciaal secretaris: deze functie is nog in te vullen
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: GEELEN Philippe Molenweg 80 3770 RIEMST GSM: 0471/64.14.44 E-mail: geelenphilippe@pandora.be
Provinciaal commissaris: BELLINKX Glenn Kwamol 58 3945 HAM GSM: 0494/62.29.74 E-mail: glenn.bellinkx@hotmail.com
Provinciaal commissaris: COLLIN Dimitry Cartuyvelstraat 19 3870 HEERS GSM: 0472/90.39.95 E-mail: info@diweb.be
Provinciaal commissaris: STEEGEN Jan Mondeostraat 37 3740 BILZEN GSM: 0474/92.95.90

E-Mail:steegenjan@gmail.com

Provinciaal commissaris: WINS GERD Omstraat 61 3620 VELDWEZELT (Lanaken) GSM: 0495/65.04.69

E-mail: busjesjeur@gmail.com

Provinciaal commissaris: VAN ROOSENDAEL Ludo Keerstraat 9 3700 TONGEREN GSM: 0486/66.64.85 E-mail: ludo.vanroosendael@hotmail.com
Provinciaal commissaris: OOSTERBOSCH Herman Biesweg 40 3620 LANAKEN GSM: 0479/12.79.65 E-mail: herman.oosterbosch@gmail.com
Provinciaal commissaris: PEETERS Bert Karel de Grotestraat 35 3920 LOMMEL GSM: 0479/35.24.18 E-mail: berreke.peeters@hotmail.com
Provinciaal commissaris: PEUSENS Danny Daalbroekstraat 35 3620 REKEM (Lanaken) GSM: 0472/07.47.12 E-mail: peusens_danny@hotmail.com
Provinciaal commissaris: ZENTJENS Roy Kabienstraat 23 3950 BOCHOLT GSM: 0479/76.55.99 E-mail: royzentjens@gmail.com
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
Provinciaal voorzitter: HEYERICK Rudy Tuinwijk Jan Verhaegen 56 9820 MERELBEKE Tel: 09/230.68.48 GSM: 0474/92.59.82 E-mail: rudy.heyerick@telenet.be
Provinciaal secretaris: GILLIS Roland Pastoor Pennestraat 52 9290 BERLARE GSM: 0478/56.59.91 E-mail: gillro@msn.com
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: DE STORCKE Germain Leedsesteenweg 160 9420 ERPE-MERE Tel: 053/80.21.90 Fax: 053/78.77.66 E-mail: info@strocktrofeeen.be
Provinciaal commissaris: DE PAEPE Christiaan Kerkstraat 170 bus 104 9050 GENTBRUGGE Tel: 09/335.47.07 GSM: 0478/37.45.73 E-mail: christinadekerpel@hotmail.com
Provinciaal commissaris: DE RONNE Kenny Krijgsbaan 98 9140 TEMSE GSM: 0472/72.21.91 E-mail: kdr_009@hotmail. com
Provinciaal commissaris: DE BEYTER Kenny Klevestraat 51 9600 RONSE Tel.: 055/20.95.12 GSM: 0498/64.20.78 E-mail: kenny.debeyter@gmail.com
PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
Provinciaal voorzitter: ACKERMANS Jean Lindenstraat 160 1800 VILVOORDE Tel: 02/305.46.44
Provinciaal secretaris: VANGERVEN Ludo Oudergemselaan 3 1933 STERREBEEK Tel.: 02/767.01.93 E-mail: ludovg@carnafolk.be
Provinciaal commissaris: JONCKERS Rudi Blijde Inkomstlaan 2 3400 LANDEN Tel.: 011/88.37.44 GSM: 0474/41.27.71 E-mail: nadine.delignie@hotmail.com
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 Izegemstraat 66 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
Provinciaal commissaris: VAN OSSEL Philippe Hoogstraat 3 8430 LOMBARDSIJDE (Middelkerke) Tel.: 058/24.18.23 GSM: 0496/90.59.65 E-mail: sallaerts.karine@skynet.be
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nieuwe bestuursleden

Nieuwe bestuursleden bij
F.E.N.-Vlaanderen
Ter gelegenheid van de jongste statutaire vergadering op woensdag 18 mei 2016 te Merksem werd de Algemene
Vergadering versterkt met 6 nieuwe krachten. Wij stellen ze graag even voor. Op pagina 4 hiernaast vindt u de volledige
samenstelling van de Algemene Vergadering met alle adresgegevens.

Louis Croes
Provinciaal commissaris
Antwerpen

Herman Oosterbosch
Provinciaal commissaris
Limburg

Bert Peeters
Provinciaal commissaris
Limburg

Danny Peusens
Provinciaal commissaris
Limburg

Roy Zentjens
Provinciaal commissaris
Limburg

Rudi Jonckers
Provinciaal commissaris
Vlaams-Brabant

FEN-Vlaanderen dankt langs deze weg ook de uittredende bestuursleden Jef Langenaeken, Louis Raymaekers, Mark
Renette, Kevin Van Asch en Kurt Gielen voor hun jarenlange inzet in dienst van onze federatie.

Nieuwe jaarorde en speldje 2017
Deze nieuwe jaarorde en het speldje zijn een
creatie van Mark Notredame, eresenator
van FEN-Vlaanderen.
Proficiat Mark en bedankt !!!
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in de kijker

Grootste confettitapijt ter wereld !
Met amper 7 uur slaap in vier dagen tijd is kandidaat Keizer Carnaval Davy Laureys erin geslaagd het grootste
confettitapijt ter wereld te maken. Dat record staat dus voortaan op naam van Baasrode, want Laureys wist in
het weekend van 16 tot en met 19 september met de hulp van honderden helpende handen zijn recordpoging met
succes af te ronden.
Het wereldrecord is een feit en dan vloeien
er traantjes van geluk. Of is het van vermoeidheid?
“We dit it!” Met die kreet sloot een zichtbaar
vermoeide Davy Laureys op 19 september
samen met de leden van zijn campagneteam
de recordpoging af. In zaal ‘De Vliet’ werkten
honderden helpers een gans weekend mee
aan het tot stand komen van het tapijt van

veertig vierkante meter. Met
behulp van wattenstaafjes
werd heel secuur confetti
naast confetti geplakt.
“A m p e r z e v e n u u r t j e s
slaap van vrijdagochtend
tot maandagavond. Ik ben
doodop, de kaars is volledig
uit”, zegt Davy. “Maar we
gaan straks toch nog vieren,
al zal het maar even zijn en
dan bed in.”
Supertrots is Laureys. Zo’n
160 kilogram confetti, goed voor 1,6 miljoen
papiersnippers, zijn verwerkt in het tapijt.
“Ik wilde aan mijn campagne om Keizer
Carnaval te worden iets bijzonders koppelen”, aldus de initiatiefnemer. “Dat werd
dit confettitapijt. Al dacht ik zondagavond
even dat we het niet gingen halen. We hebben heel lang gedaan over de figuur van de
ster met paling, zodat ik dacht dat we in
tijdnood gingen komen. De moeilijkste dag
was overigens zaterdag, de tweede dag.
Toen ging het ook allemaal precies niet goed
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vooruit, maar uiteindelijk is het allemaal in
orde gekomen en daar zijn we heel blij om.”
Wat er nu met het reusachtige confettitapijt gaat gebeuren, is nog niet helemaal
duidelijk. “Daar moet ik mij nog even over
beraden”, zegt Davy. “Al wil ik het kunnen
bewaren. Er is te veel tijd en energie ingekropen om dit zomaar af te breken.”
Davy Laureys
Kanidaat Keizer Carnaval Baasrode
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buutte-onderwijs limburg

2 x 11 Buutte-Onderwijs Limburg
Eén van de doelstellingen van FEN-Vlaanderen is het in ere houden en stimuleren van de carnavaltradities, waarvan het tonpraten of buutreden er één is. In de schoot van onze federatie werd 22 jaar
geleden buutte-onderwijs Limburg opgericht. BOL-voorzitter Hubert Maessen, tevens provinciaal
voorzitter van de provincie Limburg, schetst graag kort de geschiedenis van BOL.
Het buutreden of tonpraten is een activiteit
die haar oorsprong vindt in het Rijnland
carnaval. Wie kent er niet de bekende tonpraters van de Duitse carnavalszittingen van
Keulen en Mains?
Ook in de Vlaamse carnavalswereld heeft
men dit overgenomen. Het was de voormalige commandeur van CV De Spasbinken uit
Genk die de legendarische buutte school
BOMMA (buutte onderwijs met middelbare
afdeling) oprichtte met als directeur Luc
Vleugels. BOMMA kwam in 1978 en BOMMA
ging in 1988: vele leerlingen hadden les
gevolgd, maar na 10 jaar werd het stil en
de buutte-opleiding stopte.
Vanaf 1980 was er in Meeuwen bij carnavalvereniging GKV De Heikiesèters een
Limburgs kampioenschap tonpraten waar
heel veel bekende tonpraters jaarlijks kampten om de felbegeerde titel van Limburgs
kampioen. Maar, ook hier stopte alles in
1993 bij een gebrek aan deelnemers.
Van 1979 tot 1990 was er ook nog een
Belgisch kampioenschap tonpraten. Deze
kampioenschappen zorgden ervoor dat het
buutredenen of het tonpraten actueel bleef
bij de bevolking.
Vanaf 1992 gebeurde er niets meer in
Vlaanderen of Limburg om het tonpraten
in leven te houden en dreigde deze discipline zelfs verloren te gaan. Het was FENVlaanderen en meer bepaald FEN-Limburg
dat zich engageerde om een opleiding van
buutredenaar op te starten. Zij stelden zich
echter de vraag: hoe en met wie begin je
eraan?
Het waren FEN voorzitter Jef Langenaeken,
provinciaal voorzitter Ivan Kellens en provinciaal secretaris Robert wouters die deze
taak op zich namen. Roger Schepers en Raf
Hoebers werden bereid gevonden om les

te geven, want zij kenden het vak als geen
ander. Ze waren namelijk de kampioenen
tonpraten uit het verleden. Een locatie
vinden om les te geven was ook geen
probleem, maar hoe kom je aan leerlingen?
Het waren Ivan Kellens en Robert Wouters
die op zoek ging naar kandidaten. Men ging
een partnerschap aan met verenigingen
die nog een zitting organiseerden en zelf
nog mensen in hun rangen hadden die de
discipline van het tonpraten tijdens hun
zittingen uitoefenden.
Volgende verenigingen en FEN leden
vaardigden het eerste jaar een kandidaatleerling af en geraakte alzo berokken in het
buutteleven van de provincie Limburg. Verschillende voorzitters van deze verenigingen
zijn na 22 jaar nog altijd nauw betrokken in
het hele BOL-gebeuren.
- De Gaaplepels: Lieve Royens
- De Ertesjieters: Conny Aendekerk
- De Zavelzekskes: Raymond Hamers
- De Stadsraad Bilzen: Raymond Thenaers
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- De Palingen: Maurice Diepvens
- De Hoevezekskes: Herman Bijnens
Wij staan nu 22 jaar later en er is veel
gebeurd in dit 2x11-jarig bestaan van BOL:
- Robert Wouters, de eerste voorzitter van
BOL, werd in 1997 opgevolgd door de
huidige voorzitter Hubert Maessen.
- In 2000 overleed onze lesgever Raf
Hoebers.
- Roger Schepers is al 22 jaar leraar aan
onze buutte school en doet dit al geruime
tijd samen met Hubert Maessen.
- Verenigingen zoals FEN Limburg, CV De
Gaaplepels en CV De Kezelzekskes verdienen ook een lovenswaardige vermelding,
omdat zij elk jaar weer kosteloos de Try-Out
van BOL helpen verzorgen.
- In de beginperiode bestond de opleiding
uit 3 studiejaren, maar vanaf 1 x 11 jaar
BOL werd ook een cursus voor gevorderden ingericht, die tot doel had om de
geschoolde tonpraters te blijven motiveren.
Velen hielden het namelijk na enkele jaren
tonpraten voor bekeken met als excuus dat
de inspiratie uitgeput was.
- Het jaarlijks examen voor de leerlingen
van BOL is de Try-Out, waar zij geconfronteerd worden met alle facetten van een
echte carnavalszitting.
- Er zijn meer dan 100 leerlingen de les-senreeks gepasseerd, zowel dames als heren.
Er waren ook al verschillende minderjarigen
die de opleiding volgden.
- Sinds een 10-tal jaren organiseert de
carnavalsvereniging De Heikiesèters uit
Meeuwen een jaarlijkse tonpratersavond
waar alle leerlingen van BOL een eerste
maal bezoldigd kunnen optreden. Dit is een
echte zitting met een muziekkapel als begeleiding en optredens van dansmariekes.
- Na 5 jaar les gevolgd te hebben, ontvangt
elke deelnemer de tinnen tonprater als blijk
van erkentelijkheid.
- 3 jaar geleden hebben Roger Schepers en
Hubert Maessen een boek uitgebracht met
als titel ‘Tonpraten en carnaval in Limburg’,
waarin het hele reilen en zeilen van BOL en
het tonpraten uitvoerig beschreven wordt.
Dit boek is nog te koop aan 11 euro.
Het 1 x 11 jarig bestaan van BOL was een
geweldige ervaring en we hopen dat dit
22-jarig jubileum ook zo beleefd mag worden. Hopelijk slagen we ook erin om deze
mooie carnavaltraditie nog jaren in ere te
houden, zodat we ook nog kunnen klinken
op 3 x 11 jaar BOL.
Maar, zoals Roger altijd zegt: Humor is er
om te Lachen, maar humor maken is niet
gelachen.
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column

Saai, eentonig, vervelend ...

Louis Ackou - columnist

Nu het EK voetbal, de Ronde van Frankrijk en de Olympische Spelen afgelopen zijn, ben ik 74 jaar en 2 maanden oud,
geboren en woonachtig in Menen en van beroep gepensioneerde met een schamelig pensioentje van zelfstandige. Wat
valt er nog te vertellen over mij? Niet veel. Ik zit hier voor mijn Acer computer naar enkele van mijn pentekeningen te
staren met op de achtergrond muziek van oude operettes en klassieke stukken van erg bekende componisten uit de
voorgaande eeuwen en natuurlijk moeten wij er het beste van maken.

Deze week worden er hete dagen voorspeld
en ga ik met mijn echtgenote en de kleinkinderen naar de Belgische kust, luieren in het
warme zand in een ligzetel en pootjebaden
met de kleinkinderen. Tegenover die
schoonheid staan natuurlijk de dingen
die niet zo leuk zijn, maar desastreus.
Neem nu het EK voetbal. Wat heeft dit
EK ons weer eens duidelijk gemaakt: de
prut- kwaliteit van 90% van de wedstrijden.
Natuurlijk moest België erbij zijn en met een
1-2-3-5 opstomen naar de finale en een
tactiek aanwenden uit de geniënkop van
Marc Wilmots, maar het is anders afgelopen.
Al die supervedetten van voetballers lagen
al twee weken later op hun lamme kloten
ergens op een exotisch strand, waar zij dan
nog een foto sturen via de sociale media
hoe ze op een jacht liggen te zonnebaden
terwijl ze een ijsje zitten te likken in het
bijzijn van die opgepepte kut missen vanuit
een onbekend hongerlijdend Afrikaans land,
ergens gevonden in de wc van de Carré met
tatoeages als een Chinese kapstok, een
Indische moto en een pot pudding op hun
schouderbladen. Wat een hoop losers toch.
Geef mij dan maar de Ronde van Frankrijk.
Die is al even saai als het EK voetbal, maar
de Franse televisie maakt met dat die
prachtige kastelen, de uitgestrekte Normandische en Bretoense stranden, de wilde

paarden in het zonovergoten en gezouten
Camargue met de prachtige groene Alpen,
waar de Tour moet beslist worden, toch veel
goed. Chris Froome toonde nog maar eens
dat hij boven al de anderen uitstak. Natuurlijk is dat nefast voor de spanning, maar dat
is in het verleden ook wel vaker zo geweest.
Zie maar naar de Tours van Eddy Merckx,
Lance Armstrong en Miguel Indurian.
De aangekondigde berggeit, afkomstig uit
Colombia, het drugsland bij uitstek dat de
ganse wereld overspoelt met alle soorten
dodelijke opwekkende middelen. Die leek
meer op een ingespoten schaap dat verdoofd
naar de slachtbank wandelde. Nog gelukkig
dat er de langharige Peter Sagan was om
te zorgen voor een beetje kleur in de Tour.
Dat was wel het grootste geschenk voor de
organisatoren. Ook de gele Van Avermaet
en de gestippelde De Gendt zorgden voor
enkele korte momenten van extase, maar
toch zijn hun knalprestaties maar randanimatie. De grootste wielerwedstrijd van de
wereld “Le Tour de France” moet toch aan
elke wielerfan de strafste strijd voorschotelen om een nooit geziene eindwinnaar te
tonen. Dat Froome er al vanaf de eerste dag
bovenuit stak, is niet zijn fout maar die van
zijn “concurrenten”. Dat wil zeggen dat ik
mijn teleurgestelde wielergroeten aanbied.
Maar, na al die ‘disasters’ op mijn beeldbuis
is er dat godenkind Nafi Thiam, die de
mooiste en meest memorabele prestatie
in onze vaderlandse geschiedenis heeft
neergezet. Spijtig van die 800 meter. Ze liep
met veel te grote Adidas pumps met kleine
steunzolen erin en voor zo’n afstand was ze
te mager, waardoor ze die discipline heeft
afgehaspeld als een beginnende sukkel.
Praktisch alle Belgen kunnen wij als redelijk
oké beschouwen, behalve misschien onze
hockeyploeg. Hockey, een bijzonder onnozele sport beoefend door rijkeluiszoontjes
uit de Pfaffs gemeente Brasschaat of Ukkel,
waar het derde grootste fortuin van Frankrijk
vertoeft om minder belastingen te betalen
in zijn land, en waarbij ze maar van de
ene naar de andere kant meppen met een
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balletje, dat je, als je niet op 2 cm van je
tv-scherm gaat zitten of met een enorm vergrootglas in je hand zit, onmogelijk kan zien.
Maar goed, de grootste ontgoocheling op
de Spelen waren de “Belgian Tornados”,
een vierling bestaande uit drie broers en
een vierde gemaakt uit een slippertje van
vader Borlee in het Waalse dorpje “Rien
ne va plus”. De vier Tornados hadden een
vervuilde maag opgelopen bij de viering
van het grootste verlies op de Spelen tot nu
toe van Axelle Dauwens op de 400 meter
horden, die vol gepropt zat met de traagste
en lelijkste mokken van de wereld. Wat kan
er daar aan de hand geweest zijn? Zou het
Braziliaanse eten de Tornados misvallen zijn?
Dat kan zeker, want BBQ van straatkatten in
een vettige favela-roomsaus met daarbij gepofte zoete patatos besprenkeld met samba
confetti kan naar het schijnt serieus op de
maag blijven liggen. Of hadden ze heimwee?
Dat kan ook, want in België hebben wij alles:
wij hebben K3, Plopsaland, stoverij met
frieten, Jani Kazaltzis, de uitvinder van het
bananenrokje voor jeanetten, het faillissement van de Optima bank, de Antwerpse
sheriff Bart De Wever en de wereldberoemde
carnavalsfeesten als Aalst en Binche, maar
ook meer dan 500 FEN-carnavalverenigingen die ik een prachtig seizoen toewens.
Louis Ackou, eresenator, columnist.

8

in de kijker

44 jaar Tastendeuvel - Halle
Enkele weken geleden, op 2 september om precies te zijn, vierden de Halse carnavalisten het 44-jarig
bestaan van Tastendeuvel. Tastendeuvel, de “PRINSjtepoljste Sosjeteit van Halle”, werd gesticht
op 2 maart 1972 en is sindsdien een begrip in Halle en wijde omgeving. In deze orde worden de
Prinsen opgenomen op het einde van hun regeerperiode. “Tastendeuvel es den dynasteenoam van
de Halse Prinsje”.

In 1972 vonden ZZ Roland I (Lauwers) en
ZZ Marcel I (Rossie) de tijd rijp om alle exprinsen te verenigen, om meer ceremonie en
protocol aan de Prinsentitel toe te voegen.
ZZ Roland I was in 1958 de eerste (levende)
Prins Carnaval en was meteen ook de eerste
voorzitter van Tastendeuvel. ZZ Marcel I
was prins in 1967 en werd later de tweede
voorzitter.
De naam Tastendeuvel is een parodie op het
Franse “taste vin”, maar verwijst natuurlijk
niet naar wijn, maar naar het alom geprezen
Hals Duivelsbier. “Tastendeuvel es een situoesse voe den Deuvel te tasse”.
Eén van de eerste beslissingen die genomen
werd, is typisch voor Carnaval Halle: leden
van Tastendeuvel kunnen maar één maal
Prins worden! Vandaar dat je in Halle geen
Keizer hebt! Ook belangrijk: er werd vast-

gelegd dat er geen vrouwen lid kunnen
worden. “Nuut of te nimmer kunnen er
vraave in ons Sosjeteit weire opgenoume:
zu blijve we altijd zeiker van de situoesse!”

d’ander stameneij, en den pakke we oek
de leste Prinsj op in ons Orde, as hem ten
minsjte lukt in z’n onminsjelijk zwoer proove,
da w’hem doon doon…”.

Zo ontstond, volledig los van Tastendeuvel,
de Orde van de Prinsessen, of “de Skoensjte
sosjeteit van Halle”.

De andere belangrijke en traditionele activiteit is het brouwen van een nieuwe prins
uit de ton van Reus Vaantjesboer. Al in 1959
werd de nieuwe Prins “gebrouwen” uit de
Duivelston waarop de Vaantjesboer zit. Alle
prinsen verzamelen rond de tafel van de

Tastendeuvel wordt dikwijls verward met
carnavalsorganisator Halattraction. Dit komt
omdat in de beginjaren de meeste Prinsen
deel uitmaakten van Halattraction en het
logo van Tastendeuvel afgeleid werd van
het vroegere logo van Halattraction. Maar,
hoewel beide verenigingen nauw samenwerken, heeft Tastendeuvel niets te maken
met de organisatie van Carnaval Halle!
De twee voornaamste activiteiten van de
vereniging zijn het jaarlijks openen van
het carnavalseizoen op 11 november en
het brouwen van de prins op zaterdag van
carnaval.
De opening van carnaval op 11 november
gaat steeds gepaard met de opname van
de dienstdoende Prins, die hiervoor diverse
hilarische proeven tot een goed einde
dient te brengen. De tafel van Tastendeuvel
staat steeds centraal en ieder jaar wordt de
naam van de Prins erin gegraveerd! “Den
11ste van d’11ste mondj, om 11 eure en
11 meneute, oupene wijle elk joer het neut
Carnavaljoer, mè een sejense in d’ien of

Orde en “brouwen” dan de nieuwe Prins
door rond de ton te gaan op de tonen van
“Boore mè e Vontje”, Duivel te tappen uit de
ton en met het geklop van hun scepters de
nieuwe prins te wekken uit zijn tonneslaap.
Na enkele rondgangen en beraadslagingen
wordt de nieuwe prins door zijn twee voorgangers naar de tribune gedragen om daar
de sleutel van het stadhuis over te nemen
van de burgemeester! “In Halle oen de Zenne, doe woenjt nog e goo ras, da zen nog
van deij echte, van deij zonder ambras…”.
Na 44 jaar is Tastendeuvel veel meer dan
de verzameling van alle Halse prinsen. Op
het jubileum waren meer dan 30 prinsen
aanwezig! De woorden van Roland I “Het
enige wat ons bindt is onze titel”, zijn, met
alle respect, achterhaald. Vriendschap is
wat “De Prinsjtepolsjte Sosjeteit van Halle”
bindt!
Op naar een volgend jubileum!
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FEN-Antwerpen familiedag
bij de Toengelse Dansmariekes te Westerlo
FEN–Antwerpen staat al sinds jaren borg voor de organisatie van een gezellige familiedag. Laten we het misschien een
tussenstop noemen tussen het voorbije en het komende carnavalseizoen, zonder toeters en bellen, maar met als centrale
thema de vriendschap en de gezelligheid onder de carnavalisten.
Na de editie van 2015 werd overeengekomen om de inrichting van dit evenement
te laten doorgaan te Westerlo op zaterdag
6 augustus 2016. Alleszins geen verkeerde
keuze op het vlak van de weersomstandigheden, want na wat sombere dagen
werden de deelnemers te Westerlo getrakteerd op een prachtig wandelweertje met
een zeer aangename temperatuur.
Op het programma van deze familiedag
stond een wandeltocht van ongeveer 6
km. Tijdens deze tocht dienden de deelnemers een reeks vragen op te lossen en ook
bepaalde zaken te herkennen aan de hand
van fotomateriaal.
Het parcours doorkruiste het boslandschap
van Westerlo met de bedoeling de deelnemers op een rustige en vrije manier kennis
te laten maken van het mooie landschap
dat Westerlo te bieden heeft.
Vanaf 13u was iedereen welkom, zodat we
om 14u konden starten met de wandelzoektocht. Met een 80-tal deelnemers trokken
we de straat op voor een boeiende tocht
doorheen de gemeente.
Het klassieke beeld van groepjes die zich
vormen tijdens dergelijke zoektocht, kon
je ook deze keer meteen herkennen. Antwoorden werden bediscussieerd en wellicht
ook uitgewisseld tegen harde wisselmunten.
Links en rechts werden er grappen verteld
en plezier gemaakt. Kortom, het werd een
gezellige bedoening. Eens wat anders dan
de vele ontmoetingen die plaatsvonden
tijdens het voorbije carnavalseizoen. Weg
met die pluimen en de glimmende erete-

kens, maar niettemin ontdek je tijdens een
dergelijk zomers evenement het samenhorigheidsgevoel tussen de deelnemers.
Onze provinciale bestuursleden doen er
alles aan om de samenwerking tussen de
verenigingen te bevorderen. Elkaar steunen
en helpen tijdens het carnavalseizoen is een
must, maar ook buiten de actieve carnavalperiode mag of moet deze lijn gewoon
doorgetrokken worden. De familiedag in
de provincie Antwerpen is daar dan ook
een uitermate geschikte gelegenheid voor.
Om de onderlinge contacten nog wat aan
te zwengelen, hadden de organisatoren
twee rustplaatsen ingericht: de uitgelezen
plaatsen om de dorst te lessen en een babbeltje te slaan met vrienden en kennissen.
Op het einde van de wandeling was er voor
de deelnemers nog de gelegenheid om
onder het waakzaam oog van de controleurs
allerlei proeven en spelletjes af te leggen,
teneinde te zorgen voor een serieuze schifting en om ex aequo’s te vermijden. Niet
alleen de behendigheid werd op de proef
werd gesteld, maar ook het geluk speelde
een grote rol, zoals ondermeer bij het
blikjeswerpen voor punten.
De namiddag vorderde snel en omstreeks
18.00 uur werden alle aanwezigen uitgenodigd voor een stevige hap, zodat de lege
magen konden gevuld worden met een
heerlijke barbecue. Een prachtig buffet met
tal van groenten en aardappelen stond klaar
zodat iedereen kon aanschuiven.
Om het geheel al te ronden, werd er nog
een nagerecht aangeboden: rijstpap met of
zonder bruine suiker.
Kortom het was af! Dat de
mensen van de Toengelse Dansmariekes, onder leiding van Kris
De Bal en Ingrid Bens er iets van
kennen, staat buiten kijf.
De vier bestuursleden van FEN
-Antwerpen brachten aan de
vereniging dan ook hun welgemeende felicitaties over. Een
dikke proficiat aan het adres van
de Toengelse Dansmariekes!
Rond 19.30 uur was de tijd
aangebroken voor het moment
suprême: de juryleden verGazet van de Carnavalist - Nr 183

schenen terug op het toneel met de uitslag
van de zoektocht. Er werd voor deze editie
voor het eerst ook een trofee overhandigd en
een wisselbeker, die mag gehouden worden
wanneer men hem drie maal kan winnen.
Op de derde plaats eindigde de De Plakijzers
uit Kapellen met 55 punten, de tweede plaats
was voor Drumband de Doorzetters met 75
punten en met 1 puntje meer op de eerste
plaats de ploeg van de Koko’note met 76
punten. Op de 4de tot en met de 8ste plaats
eindigden respectievelijk de Hemelsussen uit
Beerse, De Draa Oerre uit Olen, De Jokers
uit Dessel, FEN (dochters van Piet) en De
Knullen uit Mechelen.
Alle winnaars werden gefeliciteerd en alle
deelnemers aan de wandelzoektocht, alsook
de barbecue werden bedankt!
Tot slot was er nog een speciaal dankwoordje aan Roza, die weer eens de kinderhartjes
sneller liet slaan door ze een geschenkje te
overhandigen met wat lekkers in. Ook het
bestuur van FEN-Antwerpen en de voorzitter
van de Toengelse Dansmariekes kregen wat
lekkers toegestopt. Dank u Roza!
Iedereen was het erover eens dat deze
geslaagde familiedag voor herhaling vatbaar
is en dus kunnen we alleen maar hopen
dat iedereen volgend jaar opnieuw van de
partij zal zijn.
De datum en de plaats voor de editie van
2017 liggen nog niet vast, maar zullen besproken worden tijdens één van de volgende
vergaderingen.
Piet en het A team
10
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Zondag 27 november 2016
G.C. Tentakel - Zonhoven
Aanvang 14u11
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Een organisatie van BOL

FEESTZAAL

De Snip

Beugemstraat 9 - 9310 Moorsel (Aalst)

GRATIS TOEGANG

Buutte-Onderwijs Limburg
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Publiciteitsadvertentie Banket

Zondag 11 december 2016

Feestbanket FEN-Vlaanderen
Aperitief met warme hapjes om 13u00 - Aan tafel om 14u00

Aperitief, menu met aangepaste wijn, waters en frisdranken aan tafel.
Deelnameprijs: € 60,00 per persoon
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VERZEKERINGEN
Opgepast!!!

Gespecialiseerd
in carnavalsartikelen

Alle verzekeringen die afgesloten
werden tijdens het voorbije seizoen
2015/2016 vervallen op

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

31 oktober 2016
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

Pins en plaketten
in verschillende vormen,
maten en prijzen

Sinte-Annalaan 53a
9300 Aalst
053/78 77 66
info@storcktrofeeen.be
storck@telenet.be
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50 jaar Carnaval Merelbeke
Hoewel in carnavalmiddens elke jubileumviering gekoppeld is aan het narrengetal 11 of een veelvoud ervan, kan men toch ook niet voorbijgaan aan een 50-jarig jubileum. In 2016 mocht Carnaval
Merelbeke haar gouden jubileum vieren: een halve eeuw carnaval in Merelbeke ging niet onopgemerkt voorbij.
om steeds nieuwe creaties te brengen.
Door de samenwerking en ondersteuning van het gemeentebestuur is dit iets
geworden waar we trots op kunnen zijn.
Heel het carnavalgebeuren is vandaag een
organisatie van de Orde der Dzjakkers, de
vereniging van de oud-prinsen en adjudanten van Carnaval Merelbeke.
Met zijn tiental vaste Merelbeekse carnavalgroepen, die zelf hun wagen bouwen
en hun kostuums creëren, is Merelbeke
tijdens het weekend van halfvasten net
iets kleurrijker. Tussen de vaste groepen
vind je enkele Merelbeekse losse groepen
en daar bovenop drie tot vier gastgroepen,
aangevuld met de fanfare, harmonie,
dweilband … .
Hoe is carnaval in Merelbeke 50 jaar
geleden ontstaan?

50 jaar Carnaval, dat werd extra
gevierd!

In 1959 werd in Merelbeke een historische
stoet georganiseerd voor de inhuldiging
van baron Pierre Verhaegen als burgemeester. Het was de bedoeling deze stoet
om de zes jaar te herhalen, maar vooral
door de financiële toestand bleef het een
ééndagsvlieg. Pas enkele jaren later werd
de gedachte terug opgepikt door het samenkomen van de Real sportvrienden en
het Middenstandsverbond, met aan het
hoofd wijlen Roger Thienpont. Carnaval
Merelbeke was geboren! Het belang van
“Vadertje Carnaval” wordt in onze gemeente nog steeds herdacht door het uitreiken
van de trofee Roger Thienpont, een trofee
met hoog aanzien onder Merelbeekse carnavalverenigingen.

Om ons mooi stukje erfgoed extra onder
de aandacht van de ‘Merelbekein’ te brengen, hebben we naast een nieuwe logo ook
een verzameling van vijftig karakterfoto’s
over de Merelbeekse carnavalgeschiedenis
aangelegd en op groot formaat gedrukt. In
vijftig Merelbeekse handelszaken kregen
we de kans om deze foto’s te integreren
in hun uitstalraam. De extra vlaggen met
het nieuwe logo kleurden ook het straatbeeld. Een echte carnavalwandeling doorheen ons dorp. Iedereen die in Merelbeke
passeerde, zal gemerkt hebben dat we een
traditie hebben in carnaval vieren.

Wat weten we over de eerste carnavalstoet?

Na het carnavalweekend verhuisden de foto’s naar het toeristisch centrum te Munte,
waar gedurende de zomermaanden een
heuse tentoonstelling gewijd werd aan

50 jaar Carnaval in onze gemeente. Mede
door de inspanning van vele carnavalisten en door de schat aan curiositeiten die
Rudy Heyerick van zijn zolder toverde,
werd dit een gesmaakt initiatief. Zowel de
carnavalisten als de toevallige bezoekers
werden ondergedompeld in de sfeer van
carnaval. Carnavalaffiches uit de beginjaren, een overzicht van alle prinsen, tal van
medailles en pins, videofragmenten uit de
jaren ’80 … niets ontbrak!
Voor deze gouden jubileumeditie kreeg de
stoet ook een nieuwe aankomstplaats met
een echt carnavaldorp. Voorheen werd
Carnaval Merelbeke verplicht om zo snel
mogelijk de provincieweg langsheen het
parcours vrij te maken. Gezellig nakaarten
over de stoet, een extra danspasje doen
of gewoon blijven feesten, het was niet
mogelijk. Ons carnavaldorp zorgde echter
voor echte carnavalsambiance, zowel voor
de deelnemende carnavalgroepen als voor
de toeschouwers. Een initiatief dat zeker
voor herhaling vatbaar is.
51ste Carnaval Merelbeke
Noteer maar in jullie agenda: 51ste Carnaval Merelbeke op zondag 26 maart 2017!
We hopen jullie allen te ontmoeten langsheen het parcours of in ons carnavaldorp!
Met carnavaleske groeten,
Peter Tavernier
vzw Karnavalscomitee Merelbeke
www.carnavalmerelbeke.be
http://www.facebook.com/carnavalmerelbeke

Op zondag 5 maart 1967 was het zover! De
eerste carnavalstoet trok door de straten
met de eerste prins Carlo De Cooman (Carlo I) en nar Roger Thienpont (Tsjeef zegt)
als centrale figuren. De stoet was voornamelijk geïnspireerd door de plaatselijke
bloemisten, aangevuld met enkele muziekmaatschappijen. Het werd een kleurrijke
en vooral plezierige optocht met een ruime
publieke belangstelling.
Merelbeke staat bekend als carnavalgemeente. Waaraan heeft zij die
reputatie te danken?
In de voorbije vijftig jaar is Merelbeke Carnaval uitgegroeid tot iets dat niet meer
weg te denken is. Gedreven Merelbeekse
carnavalisten zetten zich al die jaren al in
Gazet van de Carnavalist - Nr 183
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Skins-Pins/Medals
TATTOO
PIERCING

Een jong design team ter uw beschikking.
(Logo’s, affisches, productie pins en medailles ,website design en
hosting, wagenbeschildering en workshops, body-modification)
Kwaliteit gegarandeerd.

skins-bodyart.com/pins-medals
skins.bodyart@gmail.com
(+32) 011 96 18 01
Astridlaan 243, 3900 Overpelt
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Carnavalisten met een hart !
Met het carnavalseizoen voor de deur maken we ons weer op voor de vele carnavalbals. De werken aan de carnavalwagens zijn in volle uitvoering en we kunnen al bijna niet meer wachten tot de carnavalstoeten door de straten van
Vlaanderen trekken. Dat carnavalisten echter veel meer doen dan enkel carnaval vieren of een glas goudgeel gerstenat
nuttigen, bewijzen de ‘Carnavalisten met een hart’ uit Oostende.

De ‘Carnavalisten met een hart’ is een organisatie uit Oostende die carnavalisten
uit Oostende en de regio samenbrengt om
zich in te zetten voor een goed doel. Ze
hebben oog voor mensen met een beperking die het financiëel moeilijk hebben. Met
een team van 25 vrijwilligers, onder leiding
van voorzitster Maureen Maenhout, zetten
ze zich ten volle in voor wie het moeilijk
heeft in onze samenleving.

die jaren vergaarden en die ze met veel
plezier weer afstonden. In hun 5-jarig
bestaan hebben ze zo al heel wat sociaal
engagement getoond. Zo verzamelden ze
in 2011 5676 euro voor Micha Duyck, bij
wie een hersentumor werd vastgesteld. In
2012 mocht Laetitia Decloed, een mucopatiënte 5000 euro in ontvangst nemen.
Voor Jaan Peene, een 11-jarige jongen
met een zware spierziekte, werd er in 2013
6300 euro bij elkaar gesprokkeld. In 2014
leverde de organisatie een bijdrage van
6600 euro aan de 3-jarige Kimani. De editie van 2015 werd ingericht ten voordele
van v.o.c. Rozenweelde uit Aartrijke. Om
een boerderijtje te kunnen aanleggen voor

de kinderen die er verblijven, werd er een
bedrag van maar liefst 10 000 euro verzameld.
De ‘Carnavalisten met een hart’ willen via
deze weg iedereen danken die in de loop
der jaren een bijdrage leverde aan hun organisatie, zowel voor als achter de schermen.
Het volgende feestweekend zal doorgaan
gedurende het laatste weekend van april
2017. Ze hopen er u alvast te mogen verwelkomen om uw steentje bij te dragen!

De organisatie bestaat reeds vijf jaar en
organiseert jaarlijks een driedaags feestweekend ten voordele van een persoon
of een zorginstelling voor personen met
een beperking. Gedurende dat weekend
worden er allerhande activiteiten georganiseerd. Vanzelfsprekend mogen ze
hierbij ook rekenen op de ondersteuning
van sponsors en openbare besturen, zoals
onder andere de gemeente Bredene.
Dat de carnavalisten een groot hart hebben en de organisatie succesvol is, kunnen
we afleiden uit de middelen die ze in al

Heeft uw vereniging iets speciaal te vieren of wil u iets in de kijker plaatsen, ... ?
Dan mag u ons steeds vrijblijvend een artikel en bijhorende foto’s toesturen op
volgend e-mailadres: bellingsjeroen@hotmail.com
Voor wat de foto’s betreft, willen we u vriendelijk vragen om foto’s in
drukwerkresolutie toe te sturen en geen webfoto’s of foto’s in lage resolutie,
teneinde de kwaliteit van het drukwerk te kunnen garanderen.
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Marion Hoop Design

www.marionhoopdesign.nl
+31-(0)464527315
Foam Led-lampjes Veren Boa’s Foamhoeden
Voor Carnaval en Theater
Foniëlsweg 8 6151 EJ Munstergeleen
info@marionhoopdesign.nl
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artiestenavond

Deelnemers Artiestenavond
Duo O,niks
Frisostraat 42
NL-6433 GR Hoensbroek
Tel: +31(0)6/22 58 50 73
@: info@nulkommanieks.nl
www.nulkommanieks.nl
Miss Victoria
Stef Dierckx
Don Boscostraat 91
B-3940 Hechtel
Tel: 0479/38 94 36
@: stefdierckx@euphonynet.be
De Kletskup
Oude Hostieweg 29
B-3950 Bocholt
Tel: 0474/30 11 56
www.kletskup.be
Katja
Katje Henz
Heerderbroek 102
NL-6227 DB Maastricht
Tel: +31(0)6/52 36 30 04
@: henzkatja@gmail.com
www.toutdekat.nl
Dansstudio Stardancers
Dautenstraat 91
B-3590 Diepenbeek
Tel: 0498/31 33 11
@: kennyphilippaars@hotmail.com
www.stardancers.be

Stardiva’s
Kenny Philippaars
autenstraat 91
B-3590 Diepenbeek
Tel: 0498/31 33 11
@: kennyphilippaars@hotmail.com
www.travestieshow.be
Zanger Ian
Tel: 0493/77 76 15
@: zanger_ian@hotmail.com
Pascal van de Burg
Roemerstraat 27c
NL-6216 XK Maastricht
Tel: +31(0)6/ 14 40 21 59
@: info@pascalvanderburg.nl
Freddy
Freddy Thijs
Heidestraat 14
B-3621 Rekem (Lanaken)
Tel: 0472/78 59 21
@: freddythijs@hotmail.com
Theo Claessens
Sionsweg 9
NL-6222 EH Maastricht
Tel: +31(0)6/31 08 11 82
@: claessens.tmal@gmail.com
Jordy Swillens
Steengang 33
NL-6372 MS Landgraaf
Tel: +31(0)6/26 93 27 57
@: info@jordyswillens.com
www.jordyswillens.com

De Sjatties
Babeliowsky Danny
Filterstraat 51
B-3960 Bree
Tel: 0474/62 83 02
@: danny.babeliowsky@gmail.com
www.desjatties.be
Andrea Schön
Kuringersteenweg 82/3
B-3500 Hasselt
Tel: 0489/01 50 98
@: andrea.schoen1@gmail.com
www.andreaschon.be
Puur Toeval
Stijn Peeten
Fabriekstraat 44a
B-3950 Kaulille
Tel: 0495/31 81 13
@: heidi.brouwers@telenet.be
Jérôme Gelissen
Kasteel Wolfraathstraat 41d
NL-6222 TJ Maastricht
Tel: +31(0)6/30 43 77 83
@:jhpmgelissen@home.nl
www.jeromegelissen.nl
Licht & Geluid
Replay Sound en Light
Kristof Vissers
Burg. Henrylaan 42 3650 Dilsen-Stokkem
GSM: 0479/39 94 22
replaykristof@hotmail.com

Artiestenavond 23/09/2017 - Artiesten kunnen zich nu al aanmelden - artiestenavond@gmail.com

Aanpassing verzekeringspremies
Eén van de diensten die wij verlenen aan
de carnavalverenigingen die lid zijn van
onze federatie, is het verzekeringspakket
dat we aanbieden. Zo kan u bij ons terecht
voor uw activiteitenverzekering, personenverzekering, verzekering voor wagenbouwers en de verzekering voor carnavalwagens (automobielverzekering).

vanzelfsprekend een vastgesteld tarief te
betalen. Sedert 1998 zijn de premies die
we hiervoor hanteren ten aanzien van onze
leden steeds ongewijzigd gebleven.

Zoals iedereen ondertussen weet, is de
activiteitenverzekering, als het ware de
‘familiale verzekering’ van uw vereniging, voor alle verenigingen die volwaardig
lid zijn van onze federatie gratis sedert 1
november 2010.

Zelf moeten we vanzelfsprekend ook onze
verplichtingen nakomen ten aanzien van
onze verzekeraar. Hier mogen we vaststellen dat de tarieven sedert 1998 wel stelselmatig verhoogd werden, waardoor we nu
voor het eerst in 18 jaar genoodzaakt zijn
om een aantal tarieven aan te passen.
Deze wijziging is slechts van toepassing op
twee tarieven die gehanteerd worden in
ons verzekeringspakket.

Indien men van één van de andere verzekeringen wenst te genieten, dient men

Wat de personenverzekering beteft, zal
enkel het tarief voor de de dagverzekering
Gazet van de Carnavalist - Nr 183

wijzigen en opgetrokken worden tot 2 euro
per persoon per dag.
De tweede premie die wijzigt, is de automobielverzekering voor carnavalwagens:
die zal voortaan 25 euro per voertuig (met
of zonder aanhangwagen) per dag bedragen.
De nieuwe tarieven zullen ingang vinden
bij de start van het nieuwe verzekeringsjaar, zijnde 1 november 2016.
De overige tarieven blijven ongewijzigd.
Voor meer informatie met betrekking tot
de verzekeringen, kan u steeds terecht op
onze website www.fenvlaanderen.be.
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26ste Artiestentavon
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Hun contactgegevens vindt
u terug in deze publicatie!

advertenties “te huur” en “te koop”
Te koop - Te huur
prachtige prinsenwagens, met polysterfiguren en onderstel

Te koop - Te huur
Prachtige prinsenwagens

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

Te koop
Polyester en doek om
wagens en poppen te
maken of te herstellen

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

1095/261011

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

Contactadres : CV De Muiletrekkers
Van Kerckvoorde Frank - Staakstraat, 20 - Assenede
GSM: 0473/22 26 81 - GSM: 0476/39 97 74
1332/240307
www.dekazoebereers.be

0677/260911

Te huur
Diverse carnavalswagens. Carnavalwagen (zie foto) theme “Romeins/Egyptisch”. Heel veel plaats om een bergruimte te voorzien
en plaats om boxen te zetten.
Te koop
Carnavalskledij. Verschillende thema’s. Moeten weg voor nieuwe
collectie. Eskimo’s of ijstijd, clowns of pierrot , duivels en duivelinnen, tiroler, piraten, markiezen in echt leder, verschillende
soldaten enz

Contactadres : De Biersussen - Balen
0771/260914
Verheyen Michel - Musstraat, 8 - 2490 Balen
0771/280815
GSM: 0494/13 11 99 - E-mail: michel@debiersussen.be
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advertenties “te huur” en “te koop”
Te koop
1. Kledij voor volwassenen (enkel bovenstuk) 19 stuks - kledij voor
kinderen (enkel bovenstuk) 13 stuks, waarvan 7 met broek.
Prijs 50 euro per kostuum, doch bespreekbaar.
2. Mini-tractor van het merk Gutbrod met benzinemotor. Juist
volledig onderhoud gehad. Heeft 4 goede baanbanden en nieuwe
benzinepomp.

1722/280916
Contactadres : Der Es Leven Achter Tkomitee - Hamme
Bert Robberecht - Guillaumestraat 4 - 9220 Hamme
GSM: 0477/72 71 26 - E-mail: bert.robberecht@telenet.be

Te koop
Wij verkopen een carnavalwagen thema markiezen voorzien voor
een lichtstoet. Bovenaan de wagen is voorzien dat er een prins of
nar kan staan. Ook beneden plaats voor personen, alsook ruimte
om snoep, strooigoed, geluidsinstallatie veilig binnen te plaatsen.
Hoogte 4 meter, breedte 3,40 meter, lente 11 meter.

Contactadres : Halfweg - Kaggevinne
1147/280916
Mario Reynders - Diestersteenweg 208 - 3293 Kaggevinne
GSM: 0477/50 57 24 - E-mail: sneyers.tamara@skynet.be

Te koop

Te koop

Mooie polyester wagen uit 2 delen te koop. Het eerste deel is 12
meter lang, 4,30 meter breed en 4,10 meter hoog. Het tweede
deel is 4,10 meter lang en 2,20 meter breed.

Zeer mooie carnavalskleding thema duivel. Slechts 2 stoeten gedragen. In totaal 50 stuks. De maten variëren tussen 64, 58, 56 ,
52, 48, 164, 140 en 116.

Contactadres : De Fluiters - Kermt
0091/260616
Willy Asnong - Kannaertstraat 71 - 3525 Stevoort
GSM: 0477/60 33 24 - E-mail: suzannevandebergen@hotmail.com

Contactadres : De Zweitjatte - Ophoven
Helga Sleven - Leustraat 32 - 3640 Kinrooi
E-mail: helga.sleven@telenet.be

Te koop

1681/240916

Te huur of te koop

Schommelpaardjes voor carnavalwagen. Moeten nog opgeknapt
worden. Lengte 3,5 meter en breedte 3 meter.

Piratenboot te huur voor 150 euro per dag.
Te koop voor 1300 euro.

Prijs overeen te komen.

1892/150916
Contactadres : ‘t Wetters Laweit - Wetteren
Arne De Vuyst - Massemenstraat 7 bus 11 - 9230 Wetteren
E-mail: arno.devuyst@hotmail.com

Contactadres : De Pratchers - Eisden
0946/180916
Annelies Lieben - Lindenlaan 3 - 3630 Maasmechelen
GSM: 0473/37 10 12 - E-mail: annelies.lieben@telenet.be
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advertenties “te huur” en “te koop”
Te koop
Isomo poppen voor praalwagen te koop. Enkel Buzz Lightyear en
Cowboy Woody zijn verkrijgbaar.

1844/150916
Contactadres : Corsogroep De Strandblomme - Blankenberge
Luc Cocquyt - Hanzestraat 52 - 8370 Blankenberge
GSM: 0475/29 45 80 - E-mail: luc@cocquytbouw.be

in de
de kijker
in

Te koop
Wij verkopen 20 kostuums met pruiken en parapluutjes.
Prijs overeen te komen.

Contactadres : De Tcha Tcha Tcha’s - Zottegem
1380/130916
Leo Geussens - Dorpsstraat 29 - 3660 Opglabbeek
GSM: 0478/23 99 50 - E-mail: leo.geussens@skynet.be

Te koop

Te koop

Zwart-gele kostuums: 20 herenslipjas en 14 dameskleed.

Verschillende types isomo poppen te koop.

0564/090916
Contactadres : Feest- en Sportcomité Kwenenbos - Merelbeke
Gerrit De Raeve - Wielewaalstraat 3 - 9820 Merelbeke
GSM: 0476/65 94 87 - E-mail: kristofderaeve@hotmail.com
Te koop
Zwart-gele kostuums: 20 herenslipjas en 14 dameskleed.

0646/040916
Contactadres : De Doorzakkers - Boorsem
Lili Colley - Schoorstraat 123 - 3631 Uikhoven
GSM: 0494/43 10 37 - E-mail: armand.patteet@telenet.be
Te koop
1. 27 stokken met een droevig gezicht. De monden kunnen open
en dicht door een veersysteem. In de stokken is verlichting voorzien. De koppen zijn gemaakt uit polyester.
2. 30 kostuums (broek, lange jas, kussen voor groter achterwerk,
onderhemd) en hoeden (met verlichting).

Contactadres : De Doorzakkers - Boorsem
0646/040916
Lili Colley - Schoorstraat 123 - 3631 Uikhoven
GSM: 0494/43 10 37 - E-mail: armand.patteet@telenet.be

Contactadres : De Schoitkitten - Aalst
1707/210616
Sam Nuelant - Parklaan 201 - 9300 Aalst
GSM: 0494/14 70 65 - E-mail: deschoitkitten@hotmail.com
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advertenties “te huur” en
koop”
in “te
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Te koop
1. Prinsenveren (10 stuks) van 1,2 meter. 2 x 3 veren met de
kleuren van België, lengte 1,2 meter. Prijs overeen te komen.

Te koop
1. Een jeugdprinsencape (tot 12 jaar) en een jeugdprinsessencape
(tot 12 jaar). (Komt van Salon Roger) Prijs overeen te komen.

2. Eén doos oordopjes van 200 stuks (per 2 verpakt). Prijs overeen
te komen

2. Eén steek met regenhoes voor jeugdprins. 3 prinsessenkroontjes. Witte handschoenen voor jeugdprinsenpaar. Prijs overeen te komen.

3. Eén narrenpak voor jongen/meisje van 12 jaar. Eén narrenpak
voor jongen/meisje tot 10 jaar. Inclusief sjaal, muts en handschoenen. (Komt van Salon Roger) Prijs overeen te komen.

Contactadres : Den Dronken Hoek - Herk-de-Stad 1653/040616
Walter Meulemans - Hofstraat 15 - 3540 Herk-de-Stad
GSM: 0472/10 02 81 - E-mail: meulemans.walter@telenet.be

3. Lange cape voor prinses en een korte cape voor prinses. Scepter
voor prinses in metaal. Prijs overeen te komen.

Contactadres : Den Dronken Hoek - Herk-de-Stad 1653/040616
Walter Meulemans - Hofstraat 15 - 3540 Herk-de-Stad
GSM: 0472/10 02 81 - E-mail: meulemans.walter@telenet.be
Te koop

Te koop
Pop circusdirecteur te koop aangeboden.

20 kostuums met thema visser te koop. Inclusief hoeden.
Prijs overeen te komen.

Contactadres : Vee Zin Te Dün - Tongeren
1687/020816
Danielle Carolus - Binnenveldstraat 14 - 3700 Tongeren
GSM: 0496/60 51 82 - E-mail: cvveezintedun@hotmail.com

1831/210216
Contactadres : De Draujvers nkv - Ninove
Francesca Tempesta - Lindenbergstraat 27 - 9400 Ninove
GSM: 0476/31 96 37 - E-mail: fran_vmt@hotmail.com

Te koop
Thema De Maya’s: zelfrijdende wagen met krokodillen en ledverlichting. Opbouw tweede wagen: hoofd + handen + voet. Hoofd
skelet - 4 kleine hoofden skeletten - 2 totems - 1 altaar - 6 zonnen
- 4 drankenhoofden met pluimen. 25 volledige kostuums (hamd,
rok, been- en handwarmers, kragen, dassen) inclusief alle verlichting. 20 volledige hoeden inclusief verlichting. Ook reservepluimen
voor eventuele herstellingen.

Te koop
Mooie polyester wagen, goed onderhouden. Te bezichtigen na
afspraak. Prijs: 3900 euro.

Contactadres : De Rare Mannen - Lokeren
1328/020316
Jorden De Grande - Windhaarstraat 8 - 9160 Lokeren
GSM: 0472/64 71 47 - E-mail: jorgen@degrande-debruyne.be

1437/170216
Contactadres : De Schans - Kinrooi
Albert Royakkers - Tongerloseweg 6 - 3640 Kinrooi
GSM: 0495/57 30 52 - E-mail: albert.royakkers@telenet.be
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advertenties “te huur” en “te koop”
Te koop

Te koop
Feestelijke kostuums en hoeden.
Volwassenen: 13 kostuums + hoeden
Kinderen: 6 kostuums + hoeden
Totale prijs voor alle kostuums: 700 euro.

1658/040616

Spaanse kostuums +/- 40 stuks: kinderen, mannen en vrouwen.
Prijs: 25 euro per kostuum.
Bij aankoop van het geheel: prijs overeen te komen.

Contactadres : De Snepkes oet Mèchele - Maasmechelen
Peter Thomassen - Guido Gezellelaan 10 - 3630 Maasmechelen
GSM: 0496/59 79 66 - E-mail: de.snepkes@telenet.be

in de kijker

Contactadres : Orde van ‘t Belgiekske - Gullegem 1352/240216
Bruno Verfaillie - Plaatsweg 4 - 8560 Gullegem
GSM: 0496/41 40 25 - E-mail: ordevanbelgiekske@skynet.be

Te koop
Carnavalwagen van 8,5 m lang, 2,5 m breed en 3,9 m hoog.
Buitenzijde volledig met polyester afgewerkt. Te bezichtigen na
telefonische afspraak. Prijs overeen te komen.

Te koop
11 foampruiken met als thema space / aliens.
Verschillende maten (2x51 / 2x52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 2x57 / 59)
Prijs overeen te komen.

1693/040616
Contactadres : Oot Juddere - Herderen
Dirk Duchateau - Rechtstraat 15 - 3700 Tongeren
GSM: 0477/61 65 37 - E-mail: dirk.duchateau@hotmail.com

Contactadres : De Starters - Denderleeuw
0632/120816
Valerie Couck - Hertstraat 60 - 9473 Welle
GSM: 0477/61 04 67 - E-mail: valerie.couck@skynet.be

Te koop
Verschillende carnavalspoppen en carnavalwagens te koop aangeboden. Meer informatie en foto’s op aanvraag.

Te koop
Zelfrijdende wagen met als thema Albert Heijn. Er is ook nog een
2de zelfrijdend deel bij (zitmaaier) met aanhangwagen waarop
personen kunnen staan. Voor meer info of bezichtigingen van de
wagen altijd welkom.

Contactadres : De Spetsers - Zottegem
1394/030416
Jo Persoons - Ten Bosse 64 - 9620 Zottegem
GSM: 0472/42 08 02 - E-mail: jo.persoons@telenet.be

Contactadres : De Sotten - Zottegem
Bart Peké - Engelstraat 47 - 9620 Zottegem
GSM: 0477/63 77 19 - E-mail: bart@desotten.be

0066/061016
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Te koop
1. Prachtige carnavalswagen thema Napoleon, bestaande uit 3
stuks:
1 beweegbaar groot paard, 1 grote Napoleon, 1 kar met 2 kleine
paarden en 2 kanonnen). Eventueel mogelijk tot bijkopen van 5
extra paarden + 2 kanonnen (zonder onderstel).
Prijs overeen te komen.
2. 30 rugzakken en hoeden + ongeveer 20 geweren

Te koop
1. Kostuums: lange vest, hoed met pruik, broek en hemd. 20 stuks
beschikbaar en 2 kinderkostuums (enkel broek en lange vest).
2. Opbouw feestwagen kabouterbos: Plop, eekhoorn, kikker, pad,
uil, bloemen en slakkenhoofd.
3. Vier bekers met popcorn en vier bekers met cola. (60 cm hoog).
150 euro voor de acht stuks.
4. Figuren studio 100 (7 stuks) voor
180 euro.

1539/220816
Contactadres : De Klevevrienden - Ronse
Stuer Ronny - Stroperstraat 5 c - 9170 Sint-Gillis-Waas
E-mail: ronnystuer@telenet.be

Te koop

Contactadres : Orde van de Pietermannen - Leuven
Bjorn Van De Voorde - Naastveldstraat 106 - 9160 Lokeren
GSM: 0496/34 93 45 - E-mail: bjorn.vdv@hotmail.com

0002/020616

14 bijenhemden in maat 56. Ze zijn zo goed als nieuw. Enkel het
bovenstuk zonder vleugels, maar wel met staart.
Prijs: 5 euro per stuk.

Contactadres : Steek Zu Nou Nie - Lokeren
1329/020616
Bjorn Van De Voorde - Naastveldstraat 106 - 9160 Lokeren
GSM: 0496/34 93 45 - E-mail: bjorn.vdv@hotmail.com

Te koop
Thema kleermakers. 26 kostuums voor volwassenen en 4
kinderkostuums. Zeer leuke reacties mee ontvangen. Er zijn ook
nog onderdelen te koop om de wagen mee aan te kleden.

1333/230516
Contactadres : Grimbiaca - Opgrimbie
Noel Gijsen - Hofstraat 1 - 3630 Maasmechelen
GSM: 0473/86 76 57 - E-mail: n.gijsen@outlook.com

Te koop en te huur
Carnavalskledij van het thema trommelkorps.
35 volwassenkostuums, 10 kinderkostuums en enkele losse stukken van chauffeurs/begeleiders.
Kostuums bevatten verlichting in de hoeden & trommels
Ook de opbouw van de wagen is te koop/te huur Wagen bevat ook
kleurrijke led verlichting . Voor meer info zie e-mailadres.

Te koop
Carnavalswagen, inclusief chassis, in zeer mooie staat. Volledig van
polyester en recent gerestaureerd.
Pluspunten aan de wagen; ruime opslag, groot vernieuwd bovendek, wagen kan 360° rond zijn eigen as draaien, volledig vernieuwde signalisatielichten, 6 strobo’s op de uitstekende delen voor
maximale veiligheid, kan zeer mooi verlicht worden bij lichtstoeten.
Link: http://www.hbvl.be/…/foto-toch-enkele-duizenden-toeschouwer.
Te bezichtigen te Heusden-Zolder op afspraak. Prijs is bespreekbaar.

Contactadres: De Moesenezen - Moerzeke
1429/040416
Nobels Mario - Smidsestraat 82 - 9200 Dendermonde
GSM: 0476/50 57 57 - E-mail: nobels_mario@hotmail.com

Contactadres: The Funclub - Heusden-Zolder
1315/270316
Bosmans Jeroen - Hemelrijk 85 - 3550 Heusden-Zolder
E-mail: slightsystems@hotmail.com - GSM: 0497/20 46 14
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advertenties “te huur” en “te koop”
Te koop
Boten die gebruikt werden op praalwagen. Ze zijn in goede staat.
Indien ze wat opgekuist worden zijn ze ook nog te gebruiken als
motorboot.
Twee stuks. Lengte: 4,00 m - Breedte:ongeveer 2,00 m

in de kijker

Te koop
Praalwagen thema “Bloemenverkopers”. 15 bloemenkarren waarvan 7 stuks om zelf mee te rijden. Ook nog 6 poppen te koop.
Voor meer info, zie contactgegevens onderaan.

1824/160316
Contactadres: Carnavalgroep d’Oede Krakers - Ramskapelle
Vandecasteele Kurt - Heistlaan 353 - 8301 Ramskapelle
GSM: 0498/29 17 78 E-mail: kurt.vandecasteele2@telenet.be

Contactadres: Goedemor - Lede
0695/150316
Yves Junius - Rammelstraat 40 - 9340 Lede
E-mail: yvesjunius@skynet.be - GSM: 0496/51 35 22

Te koop
Giraf + wagentje (type flintstones) + extra wagentje type flintstones te verkrijgen. - Neushoorn + moto + boom met schommel
- Afmeting onderstel ( 2.5m x 2.5m )

Te koop
Doe een goed bod !!!! 1 x vliegtuig - 1 x dj - 1 x locomotief + 2x
wagons - 5 x vierkant - 2 x sterren - 6 kleine troetelberen en 7
grote troetelberen.
Kostuum in regenboogkleuren: 18 volwassen en 2 kinderen

Contactadres: Geloeif Me Goed - Aalst
Roesl Joachim - Gooikenstraat 41 - 9300 Aalst
E-mail: joachim.roels@gmail.com

1131/100316

Te koop
Piratenboot. Afmetingen: lengte 10,00 m - breedte 2,40 m hoogte 4,00 m.
+/- 40 kostuums. Prijs overeen te komen.

1571/090316
Contactadres: De Barielgangers - Halle
Walravens David - Oct. Kerkhove D’Exaerdestr. 105 - Buizingen
GSM: 0478/07 91 54 - E-mail: david.walravens@hotmail.be

Te koop
Opbouw voor wagen met allerlei attributen ivm kapsalon.
Alles in hout gemaakt dus makkelijk te demonteren. Led-verlichting op de wagen, verschillende bewegende delen .
38 kostuum van oude vrouwen met haardrogers, tevens verlichting
in de haardrogers ook bijhorende attributen .
Mooie resultaten gehaald. Prijs overeen te komen

1742/030316
Contactadres: De Zuipschuiten - Sint-Laureins
Wildemeersch Alexander - Kleine Moerwege 19 9991 Adegem
GSM: 0477/54 46 19 - E-mail: dezuipschuitenstlaureins@hotmail.com

Contactadres: De Titti Twisters - Hamme
De Beulen tom - Slangstraat 66- 9220 Hamme
E-mail: titti.twisters@telenet.be

1129/030316
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advertenties “te huur” en “te koop”
Te koop
Volkswagen pic-up bus op een auto gebouwd in isomo.
Rond de auto een ijzeren kader ongeveer 35 meter ijzer er in dus
zeer sterk.
Volledig verlicht met led. Alles mogelijk om te dimmen en spots
draaien.
Rijdt zeer goed. Trekhaak vooraan en achteraan met eu-stekker
aanwezig achteraan voor remork.
Voor een uitgebreide uitleg zie website www.fenvlaanderen.be.
Doe een bod!

Contactadres: De Maloten - Lede
Nijs Pieter - Meirveld 22 - 9340 Lede
GSM: 0497/26 70 57 - E-mail: pieter.nijs@live.nl

1623/010316

Te koop
Carnavalswagen. 10,00 m lang - 2,45 m breed - 3,95 m hoog.
Ruime plaats voor geluid, generator en Dj! Ook afsluitbare stockage! Bruikbare bovenverdieping! +- 25personen
Eventueel met beweging te koop! Deze gaat 5,5meter hoog.
Nog te bezichtigen in Bree, Maaseik en Kotem stoet 2016
Info en prijzen stuur pb.

Contactadres: De Pleksmoele - Hamont
Vaesen Roy - Korte Ruiterstraat 2 - 3930 Hamont
1846/010316
GSM: 0494/94 11 79 - E-mail: vaesen.habets@telenet.be

Te koop
23 volwassenen kostuums en 4 kinderkostuums met als thema
Freakshow/Circus. Water- en winddicht. Bijhorende hoeden ook
verkrijgbaar - Eventueel ook patroon verkrijgbaar

Te koop
36 kostuums te koop waarvan 26 volwassenen + 1 extra bovenlijf
met hoed voor de chauffeur en 9 kinderen.
Er zit ook ledverlichting verwerkt in het kostuum.

1845/290216
Contactadres: ‘t Hams Laweit - Hamme
Willaert Wendy - Priester Edward Poppestraat 52 - Moerzeke
GSM: 0486/46 74 26 - E-mail: steenenpoort@live.be

Contactadres: Schief Rechtendeur - Hamme
0993/290216
Van den Broeck Sarah - Broekstraat 108 c - 9220 Hamme
E-mail: cv.schiefrechtendeur@gmail.com

Te koop
Zelfrijdende polyester carnavalswagen te koop. Afmetingen wagen: Lengte 8 meter, breed 3,60 meter, hoogte 4 of 6 meter (kop
snel kantelbaar). Wagen is een goed degelijk zelfrijzend onderstel
en inclusief motoren voor veel bewegende delen. 4 zitplaatsen
achter. 2 kerkorgels. Voldoende ruimte en verstoken delen voor
muziekinstallatie. Voldoende ruimte voor berging en stroomgroep.
2 kinderwagentjes, biechtstoelen en preekstoel. ±30 + ±20 nonnenkleding en priesterkleding.

Contactadres: Carnavalcomité Kermt-Tuilt-Spalbeek
Joachim Van der Meeren - Roverstraat 11 - 3511 Tuilt 1698/270216
E-mail: joachimvandermeeren@gmail.com

Te koop
Carnavalswagen te koop. Thema “Saloon”.
Mits kleine aanpassingen kan je met deze wagen ook andere
thema’s uitbeelden.
Afmetingen: hoogte 4m - breedte 2m70 - lengte 12m.
Sterk chassis met dubbelas. Trekhaak.
Voor bezoek altijd even bellen of mailen.
Wagen is pas beschikbaar vanaf 29 maart 2016

Contactadres: Sabba - Scherpenheuvel
Vranken Nico - Jupiterlaan 3 - 3270 Scherpenheuvel
1679/240216
E-mail: nico.vranken@autostadsgroep.be
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advertenties “te huur” en “te koop”
actueel
Te koop
Carnavalswagen met als thema “Police”
Er is plaats voorzien bovenop de wagen om evt bij de jury op een
moto te gaan zitten.
Er zijn circa 25 kostuums bij (zie foto’s).
Voor alle duidelijkheid het is enkel de kever die verkocht wordt!
Prijs op aanvraag: info@cvdevoddeboalen.be

Te koop

hotel met draaiende
motor
met veel ledverlichting.
advertentiesZelfrijdend
“te huur”
en “te
koop”
Waarvan:

0529/080414
Contactadres: De Voddeboalen - Sint-Gillis-Waas
1836/230216
Piselé Jeffrey - Stationsstraat 18 - 9170Sint-Gillis-Waas
GSM: 0468/12 78 22 - E-mail: info@cvdevoddeboalen.be

Te koop
Praalwagen te huur/te koop, bestaande uit:
- 3 identieke wagens met telkens 4 balkons er op. Op elke wagen
is er plaats voor 7 personen op de balkons en 2 onder. Dus in
totaal 9x3 plaatsen)
- 1 groot hart met trappen en bewegende cupido voor kinderen(+- 10)
De kostuums ook te huur.(+-20 volwassenen,+- 20 kinderen)
Voor meer foto’s en filmpjes: https://www.facebook.com/dkvdweis/ Voor meer info: info@dweis.be

Contactadres: Dweis - Dendermonde
Moens Steven - Dijkstraat 3 - 9220 Hamme
E-mail: info@dweis.be

1225/20216

- 1 verdieping kan in- en uitgeschoven worden door een mechanisme (niet inbegrepen)
- 6 beweegbare zonneluifels.
- 1 voortduwende vestiaire verlicht.
- 2 door personen gedragen grote valiezen verlicht.
- 1 voortduwende grappentafel waar een persoon onder zit dat
enkel het hoofd zichtbaar is.
- 3 voortduwende autootjes verlicht waar er iemand in kan.
- 20 tal dienborden met glazen
verlicht.
- 15 tal kleine valiezen die kunnen
gedragen worden door kinderen of
volwassenen.
- 35 tal bijpassende kledij piccolo’s
+ hoedje voor mannen en jongens,
serveerster kleedje met been
verwarmers en handschoenen voor
vrouwen en meisjes.
Contactadres: De Bon Vivants R.B.V. - Ronse
1758/210216
Tembuyse Cindy - Deurnestraat 48 - 9600 Ronse
GSM: 0494/26 08 78 - E-mail: cindytembuyse@hotmail.com

Te koop
Carnavalswagen. Twee karretjes, auto en praalwagens
Kostuums. 20 stuks + hoeden met pruik + paraplu’s.
Vraagprijs: 2.000 euro (bespreekbaar)

Contactadres: Chiwawa - Baasrode
1771/130216
Conickx Katrien - Rosstraat 188 - 9200 Baasrode
GSM: 0494/91 60 80 - E-mail: coninckxkatrien@hotmail.com

Te koop
Carnavalwagen thema “Muziek”.
Bestaat uit twee delen. Beschikbaar vanaf 29 maart 2016.
Prijs overeen te komen.

Te koop
Prachtige praalwagens apart of volledig met kledij te koop.

1772/110216
Contactadres: Umdat ‘t Kin - Lanaken
Sondeijker Glenn - C. Verschaevestraat 27 - 3620 Lanaken
GSM: 0495/18 16 00 - E-mail: glenn_123@hotmail.com

Contactadres: De Sharky’s - Steendorp
1515/090216
Vermeulen Eddie - Kapelstraat 69 - 9140 Steendorp
GSM: 0475/56 29 77 - E-mail: eddy.vermeulen@telenet.be
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advertenties “te huur” en “te koop”
Te huur

Te koop

Mooie polysterwagen.
Prijs 350 euro per stoet

Prachtige wagen bestaande uit 5 delen. Thema “Iedereen Prins”.
Op de wagens kunnen in totaal 14 personen plaatsnemen.
Prijs overeen te komen.

Mooie carnavalswagen.
Afmetingen: H: 4,20 m
L: 9,50 m - B: 2,90 m

Contactadres: De Schoimloëpers - Baasrode
1132/020216
Davy Laureys - Broekstraat 26 - 9200 Baasrode
GSM: 0479/93 94 70 - E-mail: davylaureys1979@gmail.com

1437/270116
Contactadres: De Schans - Kinrooi
Albert Royakkers - Tongerlosesteenweg 6 - 3640 Kinrooi
GSM: 0495/57 30 52 - E-mail: albert.royakkers@telenet.be

Te koop
Een 32-tal piratenkostuums maten XS tot XL. Zijn een seizoen
gebruikt. Bestaan uit broek/bloes/bandana/heupsjaal.

Te koop
Zelfrijdende Engelse bus geschikt als carnavalswagen en partybus.
Afmetingen 9,30 m lang en 3,40 m hoog . Prijs overeen te komen

Contactadres: De Fluiters - Kermt
0091/040116
Johan Fontaine - Zolderstraat 12 - 3510 Kermt
E-mail: info@cvdefluiters.be - GSM: 0475/55 41 29

Contactadres: ‘tBakske - Mortsel
1244/280116
Peter De Bens - Kapelstraat 2 - 2500 Lier
GSM: 0497/43 49 29 - E-mail: marianne.decat@telenet.be

AANDACHT ! ! !
Na 3 edities worden de zoekertjes niet
meer opgenomen in de gazet van de carnavalist. Wenst u de advertentie toch te behouden, dient u ons dit zelf te melden.
Indien het zoekertje vroeger mag verwijderd worden, willen we u
ook vragen om dit te melden.
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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
Frans SMETS

gewezen secretaris FEN-Vlaanderen
echtgenoot van mevrouw Liliane Bonnyns
Geboren te Diest op 22 april 1932
Overleden te Diest op 19 april 2016

Mevrouw
Marie-Paule HARDY

Keizerin van de Carnavalvrienden Wezemaal
echtgenote van meneer Willy Soyez
Geboren te Leuven op 11 april 1958
Overleden te Leuven op 13 september 2016

De Federatie betuigt haar innig medeleven aan de getroffen families, vrienden en kennissen.
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een organisatie van
F.E.N.-Vlaanderen
in samenwerking met de

De Prinsencaemere Aalst
De Florahallen - Allast

FEEST DER

GOEDGEMUTSTEN

Zaterdag 7 januari 2017
Het Feest der Goedgemutsten is het jaarlijkse
ledenfeest van de F.E.N.-Vlaanderen. De federatie mag dan
ook verwachten dat de aangesloten leden
massaal op dit evenement aanwezig zijn.

Alle a
an
het ni wezigen on
euwe
jaarsptvangen gr
a
eldje
2017 tis
!

Gratis toegang
deuren open vanaf 19u11

