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Alle hens aan dek !
Carnaval 2018 komt er aan...

Schrijf tijdig in
voor het feestbanket !

De buutte-school
draait weer
op volle toeren!

fenvlaanderen in dienst van carnaval

Carneval is een feest van iedereen
en voor iedereen ……
Carnevalsstoeten /optochten
zijn voor iedereen ……
Snoepgoed, dat gestrooid wordt,
is voor iedereen ……

Iedereen

is gelukkig
met Karamelle Freddie ……
LANGSKOMEN LOONT ZICH!! LANGSKOMEN LOONT ZICH!!
Nu
ook
op

Karamelle Freddie BRÜGGEN-BRACHT
Katersfeld 2, 41379 · Brüggen-Bracht
Tel. +49 (0)2157/125619
Fax +49 (0)2157/125620
info@karamelle-freddie.com

OPENINGSTIJDEN BRACHT:
Maandag tot vrijdag 14.00 –18.00 Uhr
Zaterdag
10.00 –14.00 Uhr

AACHEN-HAAREN Alt-Haarener-Straße 251, 52080 Aachen-Haaren
LANAKEN (B) JOJOE BVBA Europark 11, 3620 Lanaken

HET HELE JA AR

PARKEREN VOOR DE DEUR

G EOP EN D

www.karamelle-freddie.com n voor ons assortiment en filialen

editoriaal
uur gaan we allemaal weer echt van start.
De vooruitzichten voor FEN-Vlaanderen zijn
ook weer zeer positief en optimistisch. Zo
heeft onze ploeg van FEN-commissarissen
sedert de statutaire vergadering in mei
weer versterking gekregen van nieuwe
bestuursleden. Voor de provincie OostVlaanderen mogen we één nieuw bestuurslid verwelkomen, namelijk Xavier Seeuws,
voor de provincie Limburg heten we Tom
Martens en Bart Severs welkom en in de
provincie Vlaams-Brabant verwelkomen we
Philip Van Rensbergen. Ons team van FENcommissarissen bestaat nu uit 40 personen
die ten dienste staan van het carnaval in
Vlaanderen en waarop onze leden steeds
kunnen rekenen.

Geachte lezers,
Beste carnavalsvrienden,
We hebben onze batterijen weer opgeladen en staan er weer kwik en fris
voor om het nieuwe carnavalseizoen
2017-2018 tegemoet te gaan.
Voor velen zit de vakantie er weer op
en anderen kijken nog uit naar een
najaarsvakantie of een mooie nazomer.
Ook voor de vele carnavalsverenigingen
in ons mooie Vlaanderen lijkt de vakantie
stilaan achter de rug. Vol goede moed
en met vereende krachten beginnen ze
aan de voorbereidingen en de carnavalsmicrobe begint weeral te kriebelen.
Wel, zo is dat ook bij FEN-Vlaanderen!
Ook wij hebben het er even van genomen en van de gelegenheid gebruik
gemaakt om even wat anders te doen.
Maar ondertussen hebben we niet stilgezeten. Zo waren we net als zovele
andere carnavalisten onder meer te gast
op tal van eetfestijnen of we genoten
van zomerse barbecuebuffetten die door
de verenigingen werden ingericht. Het
is daar vaak ook erg gezellig en het is
altijd fijn om bekende gezichten terug
te zien na een periode van (relatieve)
inactiviteit.
Naast deze culinaire uitjes moet er natuurlijk ook gewerkt worden. De vergaderingen zijn weer volop bezig, want de
nodige voorbereidingen voor het nieuwe
seizoen moeten getroffen worden. Carnavalwagens worden weer van onder het
stof gehaald voor een nieuw likje verf
of ze worden helemaal verbouwd voor
een nieuw thema. Kortom, de handen
worden weer overal uit de mouwen gestoken want op 11 november om 11:11

Wat het ledenbestand betreft, zijn we erg
verheugd te mogen vaststellen dat het
vertrouwen van de carnavalverenigingen
in onze federatie erg groot is. Op datum
van vandaag hebben reeds meer dan
600 leden hun lidmaatschap vernieuwd,
hetgeen ongezien is. Er zijn ook reeds een
twintigtal nieuwe leden die zich aangesloten
hebben en nieuwe aanvragen staan nog in
de wachtrij. We danken u alvast voor het
vertrouwen, want dat is voor ons een maatstaf van appreciatie voor het werk dat we
dag in dag uit voor u, onze leden verrichten.
Er moet dus hard gewerkt worden, want
zonder dat werk staan we nergens. Maar
wees gerust, we zijn er weer klaar voor!
Ik wil graag al onze mensen van de beheerraad danken voor hetgeen ze al voor
FEN-Vlaanderen betekend hebben en nog
zullen betekenen, want ze zullen zich weer
een seizoen lang moeten inzetten om onze
leden van dienst te zijn en vele avonden
onder u allen vertoeven. Daarom ook een
oproep aan onze leden om het werk dat
de FEN-commissarissen jaarlijks leveren
te respecteren en hun goed te ontvangen,
want zij zullen steeds klaarstaan om op al
uw vragen in verband met de werking van
FEN-Vlaanderen een antwoord te geven.
In onze agenda’s staan al heel wat activi-

teiten en vergaderingen genoteerd, zowel
op provinciaal als nationaal vlak. Zo ook
de FEN-evenementen van het seizoen
2017-2018, waarop we u graag allemaal
verwelkomen.
Helaas is er dit jaar een evenement dat niet
op de kalender staat, namelijk onze Artiestenavond. Er werd een sabbatjaar ingelast
gezien het tanende bezoekersaantal en het
gebrek aan interesse vanuit de verenigingen
en dit alles ondanks een goede voorbereiding en een mooi gevuld programma. We
hopen alvast dat we er volgend jaar met
een vernieuwd concept invliegen!
Ook BOL is weer van start gegaan met
een nieuwe lichting studenten en een klas
gevorderden. Op 26 november bent u in
het ontmoetingscentrum “Tentakel” te
Zonhoven dan ook weer meer dan welkom
op de 23ste Try-Out om het resultaat van
hun harde werk te aanschouwen.
Op 10 december staat het 37ste FENFeestbanket op het programma. Een zondagnamiddag waar we de beentjes onder
tafel kunnen steken en genieten van alle
lekkernijen die ons zullen geserveerd worden en dit alles in een aangepaste sfeer bij
Hoeve Renwa te Heers (Limburg).
Ons grote ledenfeest, het Feest der Goedgemutsten, zal doorgaan in de provincie
Limburg en wordt georganiseerd door De
Gezellen van Taxandria uit Neerpelt. Het
provinciale domein “Dommel” te Neerpelt
zal omgebouwd worden tot een heuse
narrentempel waarin we u op zaterdag 6
januari 2018 graag verwelkomen. Noteer
ook deze datum alvast in uw agenda!
Zo beste vrienden, mijn eerste voorwoord
voor het seizoen 2017-2018 is neergepend.
Om af te sluiten wens ik u een geweldig en
een zeer aangenaam carnavalseizoen toe.
Jean-Jos Lecoque
Voorzitter FEN-Vlaanderen
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bestuursleden 2018

RAAD VAN BESTUUR
Voorzitter: LECOQUE Jean-Jos Kromstraat 1 3770 MILLEN (Riemst) Tel: 012/23.13.41 GSM: 0475/69.39.53 E-mail: jean-jos.lecoque@telenet.be
Ondervoorzitter: VAN DIJCK Luc Koning Boudewijnstraat 45a 3920 LOMMEL GSM: 0496/20.03.42 E-mail: vandijck.luc@gmail.com
Secretaris: BELLINGS Jeroen Tongersesteenweg 398 3840 BORGLOON 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 Jan De Grooflaan 7 bus 8 2620 HEMIKSEM GSM: 0484/79.53.08 E-mail: louis_croes@hotmail.com
PROVINCIE LIMBURG
Provinciaal voorzitter: MAESSEN Hubert Rondstraat 26a 3641 KINROOI Tel: 089/70.14.93 E-mail: hubert.maessen@telenet.be
Provinciaal secretaris: COLLIN Dimitry Cartuyvelstraat 19 3870 HEERS GSM: 0472/90.39.95 E-mail: info@diweb.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: 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: STEEGEN Jan Mondeostraat 37 3740 BILZEN GSM: 0474/92.95.90

E-Mail: steegenjan@gmail.com

Provinciaal commissaris: WINS GERD Vlasstraat 55 3630 MEESWIJK (Maasmechelen) 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
Provinciaal commissaris: MARTENS Tom Pater Asteerstraat 41 3970 LEOPOLDSBURG GSM: 0477/54.12.53 E-mail: tom@jongekampsenarren.be
Provinciaal commissaris: SEGERS Bart Meershoven 117 3740 BILZEN GSM: 0474/30.59.09 E-mail: bart.segers20@telenet.be
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 E-mail: info@storcktrofeeen.be
Provinciaal commissaris: DE PAEPE Christiaan Kerkstraat 170 bus 104 9050 GENTBRUGGE GSM: 0478/37.45.73 E-mail: chris.depaepe1958@gmail.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 GSM: 0498/64.20.78 E-mail: kenny.debeyter@gmail.com
Provinciaal commissaris: SEEUWS Xavier Sint-Ambrosiusstraat 53 bus 301 9600 RONSE GSM:0495/75.46.23 E-mail: xavier.seeuws1@telenet.be
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
Provinciaal commissaris: VAN RENSBERGEN Philip Astridlaan 25 3200 AARSCHOT GSM:0475.31.08.50 E-mail: philipvanrensbergen@gmail.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 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 17 mei 2017 te Merksem, werd de Algemene
Vergadering versterkt met 4 nieuwe krachten. Wij stellen ze graag even voor. Op pagina 4 hiernaast vindt u de volledige
samenstelling van de Algemene Vergadering met alle contactgegevens.

Tom MARTENS
Provinciaal commissaris
Limburg

Bart SEGERS
Provinciaal commissaris
Limburg

Xavier SEEUWS
Provinciaal commissaris
Oost-Vlaanderen

Philip VAN RENSBERGEN
Provinciaal commissaris
Vlaams-Brabant

FEN-Vlaanderen wenst de nieuwe commissarissen alle succes toe bij het uitoefenen van hun mandaat !

Nieuwe jaarorde en speldje 2018

Onze nieuwe jaarorden en
hoedspeldjes zijn klaar !
Reeds vele jaren mogen we rekenen op
de creativiteit van voormalig
FEN-commissaris en eresenator Mark
Notredame. Jaar na jaar slaagt hij erin om
een prachtig ontwerp aan te leveren !
Mark van harte proficiat en bedankt !!!
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buutte-onderwijs limburg

Buutte-Onderwijs Limburg
Eén van de doelstellingen van FEN-Vlaanderen is het in ere houden en stimuleren van de carnavaltradities, waarvan het tonpraten er één is. BOL, Buutte-Onderwijs Limburg, nam in september weer
een geslaagde start.
Vorig jaar vierde BOL haar 2x11-jarig bestaan
en dat feestjaar werd op een geslaagd manier
afgesloten met de 22ste Try-Out, voorafgegaan door een academische zitting.
Hoewel we enkele jaren geleden vreesden
voor het voortbestaan van onze buutteschool, moeten we heden vaststellen dat het
tegendeel waar is!
Ook voor het 23ste academiejaar is de belangstelling weer erg groot. Er zijn ook dit
jaar weer nieuwelingen die hun intrede doen

en ook de ‘anciens’ vinden steevast hun weg
terug naar onze school.
Het is fijn om vast te stellen dat er zelfs interesse is van buiten de provincie Limburg,
hetgeen we alleen maar als positief kunnen
bestempelen.
In de zomermaanden werden de koppen al
bij elkaar gestoken om de werking van onze
buutte-school te optimaliseren: een bijkomende leerkracht werd aangetrokken, de
lessenkalender werd opgemaakt, ... kortom

alls werd grondig voorbereid.
Op dinsdag 5 september ging het schooljaar
voor de nieuwelingen van start. Later sluiten
ook de gevorderden aan.
Wil u graag het resultaat bewonderen van
drie maanden hard werken, dan willen we
u nu alvast uitnodigen op de 23ste Try-Out
op zondag 26 november in het ontmoetingscentrum Tentakel te Zonhoven. De toegang
tot deze carnavaleske namiddag is voor
iedereen gratis!

23 Try-Out
voor Tonpraters
ste

Zondag 26 november 2017
G.C. Tentakel - Zonhoven
Aanvang 14u11

Een organisatie van BOL - Buutte-Onderwijs Limburg
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column

Sport
De Belgische zomer was weer eentje om niet over naar huis te schrijven. Bewolkt, regen, de toeristen die met hun duffelcoat en lange dikke winterkousen aan het Noordzeestrand lagen. Aanslagen in Frankrijk, Londen, Berlijn, Kopenhagen.
In Barcelona rijdt een extremist - dolgedraaid door de preek van een imam - met een bestelwagen in op de wandelende
massa. Dat raakte mij.

En ja, mijne dada gaat vooral uit naar het
internationaal terrorisme, de binnenlandse en
buitenlandse politiek, pentekeningen maken en
aquarellen schilderen, de weersvoorspelling van
Jill Peeters met haar kachtelgatje beluisteren,
streeknieuws over bezopen chauffeurs die met
hun auto de bocht missen en in een libidoserotheek binnenvlammen om er hun seksleven
spannender te maken, en niet te vergeten alle
soorten sport, van zakdoekleggen, zaklopen,
zeepkistenraces, kroegentochten tot golf spelen
in bed met “soixante-neuf” holes. Bijvoorbeeld,

Terwijl er in het voetbal geen nieuws te rapen
was en alles stillag, lazen we in de kranten dat
nagenoeg iedere kloefkapper of pottenstamper
met vakantie was en dat ze met hun opgefokte
gespierde body op een of ander exotisch strand
ver van hier lagen, met een verloofde met opgespoten borsten en gebotoxte lippen en wangen,
gewonnen bij een tombola in de Carré of De
Villa. En, ze maakten meer dan 500 selfies per
uur om via de sociale media te delen met miljoenen voetbalminnende klojo’s. Dan hadden we
ook nog het EK voor vrouwelijke voetballers in

Louis Ackou - columnist
Waar is de tijd dat ik met mijn vrouwtje flaneerde
over de Ramblas, op een zonnig terras zat met
een frisse serveza of een glaasje cava in de hand
en een mooi bord met van die heerlijke tapas,
of een bezoek bracht aan de haven met het
grandiose museum van de marine. Willekeuriger
kan de dood niet toeslaan. Toch is dat niet het
grootste gevaar dat ons bedreigt. Er komen
meer mensen aan hun einde door een onnozele
val van een ladder of een brandende frietpot.
Maar, dat soort bedenkingen kan het lijden niet
temperen en haalt onze geliefden zeker niet
terug. Ze kunnen wel helpen om onze angst te
controleren en door te gaan met leven. Ik roep
alle individuen, wie ze ook mogen zijn, op: laten
wij profiteren van het leven, laten wij vreugde
en plezier schenken en laten wij de warme zon
op ons schijnen. Want vergeet niet dat wij hier
rondlopen op deze aardbol en als we een klein
beetje geluk hebben, tot zo een tachtig jaar
leven. Waarom moeten wij elkaar dan nog de
duvel aandoen? Vrijheid en een brede lach, dat
zijn twee dingen waar we moeten naar streven
in ons kort verblijf op Moeder Aarde. Positief
denken en zeker kalm en rustig blijven. Maak
van het leven een grote kermis en roep als een
optimistische carnavalist: Lang zullen wij leven
en lang leve het carnaval ... .

het grootste sportevenement ter wereld: de Tour
de France! Wat ben ik blij wanneer ze van start
gaat. Dan heb ik heimwee naar mijn jeugd toen
Eddy Merkx, Briek Schotte, Bartali en Anquetil
meereden. Toen werd alles nog uitgezonden op
een wit-zwart kleinscherm Grundig beeldbuis
en zaten we te supporteren in de living voor de
enige Flandrien uit de streek : Gilbert Desmet.
Daar zaten er vele buren, vrienden, kennissen,
landlopers en armoezaaiers die door mijn vader,
een menslievende handelaar in koloniale waren,
werden uitgenodigd om naar de koers te kijken
en mijn moeder, het lieve mens, toverde pilsjes
en brokjes goudakaas, schelletjes boulogneworst, rode pensen en vette darmen op tafel voor
die ganse kliek koersamateurs. Als ik terugdenk
aan die tijd maakt het mij nostalgisch en de
heimwee komt in mij op met tranen in de ogen,
maar ja, nu zijn wij vele jaren verder en kijken
wij hedendaags naar andere coureurs, andere
beklimmingen en andere, meer sexy en half blote
bloemenmeisjes. De Tour de France van vandaag
is als een voorgeknabbbelde americain préparé,
in die zin dat het een vervelende tour geworden
is. Enkele beklimmingen, nu en dan een vlakke
rit met een paar massasprints met een valpartij
met enkele doden en een vijftigtal zwaargewonden en aan het einde op de Champs-Elysées,
een uitgemergelde Engelse dwangarbeider
opgegroeid tussen Zuid-Afrikaanse gorilla’s en
alle soorten kruipend ongedierte met de naam
Froome, die zijn vierde overwinning binnenhaalt.
Vandaag in de Ronde draait het allemaal om
geld. Alles is voorgeprogrammeerd en geen
enkele renner mag nog doen wat hij wil. De
evolutie heeft alles veranderd. Met het invoeren
van die vervloekte oortjes wanen die afgedankte
oud-renners, nu nefaste beïnvloedbare klote
sportdirecteurs, dat zij de meester-tactici zijn
geworden, daar waar de renners van vroeger zelf
de koers maakten. Zo missen wij de heroïek van
toen. Goed dat er nog geen terrorist in al dat volk
en renners met bezwete lijven een bom gegooid
heeft, of een lading kogels uit een kalasjnikov
heeft afgevuurd. Maar alles is goed verlopen
onder een loodzware zon en overal mensen met
leuke gezichten en verder geen haan die er nog
verder naar kraait.
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Nederland. Ik heb onze “Rode Vlammen” enkele
wedstrijden zien spelen. Wat een verschil met
onze “Rode Duivels”: dat was als klein duimpje
tegen Goliath. Die mokketjes kunnen met moeite
een bal controleren, als ze dribbelen verstrikken
ze tussen hun benen en knieën en hun schot
op doel kan teruggeblazen worden door een
zwarte gans die toevallig over het voetbalveld
vliegt op terugtocht naar het zuiden. En dan
het hoogtepunt. Na de match staan dan die
jonge tuttebellen in schuim en in zweet samen
onder de douche om elkander hun borstjes in
te wrijven met wat Sunlight zeep tegen droge
of geïrriteerde huid. Als ik daar een tekening
moet van maken, stijgt mijn toeter alweer naar
onmenselijke hoogten.
Ik wil afsluiten met een mooi gedicht, geschreven voor alle wielertoeristen door Roland
Mispelaere.
Bovenal bemin uw fiets, doe hem steeds op
slot, respecteer ook het alcoholverbod.
‘t Is geen luxe om een helm te dragen en
scheer uw benen om uw vrouw te behagen.
Onderhoud uw uitrusting en fiets piekfijn en
volg de instructies van de wegkapitein.
Kak of plas nooit langs de baan of tussen de
struiken en zeker nooit doping gebruiken!
Wees in de groep de grootste optimist en drink
pas na de rit een goeie trappist.
Ik wens jullie alemaal een fantastisch canavalseizoen 2018 met een drievoudig alaaf, alaaf,
alaaf.
Louis Ackou
Eresenator, columnist

VERZEKERINGEN
Gespecialiseerd
in carnavalsartikelen

Opgepast!!!

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

Alle verzekeringen die afgesloten
werden tijdens het voorbije seizoen
2016/2017 vervallen op

31 oktober 2017
Zij worden niet automatisch
verlengd. U dient bijgevolg zelf het
initiatief te nemen om nieuwe
verzekeringen aan te vragen.

Pins en plaketten
in verschillende vormen,
maten en prijzen

Sinte-Annalaan 53a
9300 Aalst
053/78 77 66
info@storcktrofeeen.be
storck@telenet.be

Er werden geen wijzigingen
aangebracht aan de bestaande
verzekeringsmogelijkheden.
Voor meer informatie en aanvragen
kan u terecht op onze website.
www.fenvlaanderen.be
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banket

zondag 10 december 2017

Feestbanket
FEN-Vlaanderen
Aperitief om 12u00 - Aan tafel om 13u00
Zeebaarsfilet met julienne-groentjes en champagnesaus
Crème Agnès Sorel soep
Medaillon van parelhoen met een waaier van winterse groentjes, kalfsjus en gratin
Dessert van de chef - Trio van chocolade

Hoeve Renwa

Haspengouwlaan 5 - 3870 Horpmaal (Heers)
10
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in de kijker

Marion Hoop Design

www.marionhoopdesign.nl
+31-(0)46452731

Foamverkoop + Webshop + Ontwerp + Snijden
Workshops + zelf maken door de groep met patroon
Carnaval en Theater
Foniëlsweg 8 6151 EJ Munstergeleen
info@marionhoopdesign.nl
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goed om te weten

Hoe zit dat nu met die rijbewijzen ?
Tijdens het voorbije seizoen kregen we herhaaldelijk de vraag over welk rijbewijs de bestuurder van een carnavalwagen
nu al dan niet dient te beschikken. Blijkbaar heerst er hierover wat verwarring. Wat de wettelijke regelgeving betreft,
willen we hierover duidelijkheid creëren. Stoetorganisatoren en/of lokale besturen hebben natuurlijk wel de vrijheid om
strengere voorwaarden te stellen. Deze eisen moeten natuurlijk stroken met de geldende wetgeving.
Het Koninklijk Besluit betreffende het rijbewijs
dateert van 23 maart 1998 en kende tot op
de dag van vandaag heel wat wijzigingen.
De meest recente wijziging kwam er door
het Besluit van de Vlaamse Regering van 20
januari 2017. Deze wijziging trad effectief in
werking op 1 juni 2017.
Wat carnavalwagens betreft, is het natuurlijk
zo dat er heel wat verschillen zijn. Het kan
gaan van zelfrijdende carnavalwagens tot carnavalwagens die getrokken worden door een
voertuig. Indien een carnavalwagen getrokken
wordt door een voertuig dat normaliter deel
uitmaakt van het dagdagelijks wegverkeer en
aldus beschikt over de nodige verzekeringen
en een keuringsattest, is het zo dat het rijbewijs in overeenstemming dient te zijn met de
voorschriften die gelden voor het voertuig.

Is het zo dat het trekkend voertuig geen deel
uitmaakt van het dagdagelijks wegverkeer,
dan wordt het gezien als onderdeel van de
carnavalwagen, waarbij het geheel beschouwd
wordt als één zelfrijdende carnavalwagen.
Welk rijbewijs is er nu juist nodig? In de wetgeving is hierover het volgende opgenomen:
“Voor het besturen van motorvoertuigen en
hun aanhangwagens die uitsluitend gebruikt
worden voor folkloristische manifestaties, en
slechts bij uitzondering op de openbare weg
komen ofwel ter gelegenheid van door de
gemeente toegelaten folkloristische manifestaties, of de weg er naartoe ofwel voor
proefritten met het oog op die manifestaties,
volstaat het rijbewijs geldig verklaard voor
categorie B of G en dit ongeacht de massa
van het voertuig of het aantal zitplaatsen, en
dit voor zover zij niet meer dan
25 km per uur rijden.
Even meer verduidelijking bij de
categorieën. Rijbewijzen categorie B zijn bestemd voor auto’s
met een maximale toegelaten
massa van ten hoogste 3500
kg en voor het vervoer van
maximaal 8 personen (exclusief
chauffeur). Aan deze auto’s mag
een aanhangwagen met een
maximaal toegelaten massa van

Heeft uw vereniging iets speciaal te vieren,
wil u iets in de kijker plaatsen, ... ?
Dan mag u ons steeds een artikel met bijhorende foto’s toesturen
op het volgende e-mailadres: bellingsjeroen@hotmail.com
Voor wat de foto’s betreft, willen we u vragen om foto’s in
drukwerkresolutie toe te sturen en geen webfoto’s of foto’s in lage resolutie,
anders kunnen we de kwaliteit van het drukwerk niet garanderen.
Als er foto’s toegestuurd worden, vragen we u ook om deze als aparte
bestanden te versturen en niet geplakt of verwerkt in een tekstbestand.
Met vragen kan u steeds terecht op ons secretariaat!
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ten hoogste 750 kg gekoppeld worden. Een
hogere maximaal toegelaten massa is slechts
mogelijk indien de maximaal toegelaten
massa van dit samenstel niet meer dan 4250
kg bedraagt. Ook vierwielers met motor (zoals
quads) behoren tot deze categorie.
Wat categorie G betreft, gaat het om land- en
bosbouwtrekkers en hun aanhangwagens,
evenals de voertuigen ingeschreven als
landbouwmaterieel, landbouwmotor of maaimachine.
Normaliter is het nu uitgeklaard over welk
rijbewijs men dient te beschikken. Hou
evenwel in het achterhoofd dat, zoals reeds
aangehaald, lokale besturen steeds strengere
of bijkomende eisen mogen opleggen voor
de bestuurders van carnavalwagens, zo lang
deze niet strijdig zijn met de geldende regelgeving. Mochten er toch nog vragen zijn, mag
u ons steeds contacteren en dan helpen wij
u graag verder.
We willen u er ook aan herinneren dat de
administratieve mallemolen van de gemeentelijke machtigingen nog steeds ongewijzigd
van kracht is. Onze federeratie onderneemt
thans nog steeds pogingen om een aanpassing / vereenvoudiging van het systeem te
bekomen bij de overheid. We hopen hier - na
een nieuwe parlementaire vraag - uiteindelijk
in te slagen.

advertenties “te huur” en “te koop”
Diverse wagens te huur
Com
mun
icatie
in he
kan
t Ned
erlan
ds

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

Thema: Aprés-Ski hut

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

1095/261011

Contactadres : De Biersussen - Balen
0771/260914
Verheyen Michel - Musstraat, 8 - 2490 Balen
0771/280815
GSM: 0494/13 11 99 - E-mail: michel@debiersussen.be

Tal van wagens bestaande uit polyester onderdelen met onderstel

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

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

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

Te Koop - Te Huur

0677/260911

Te koop
Carnavalwagen te koop. Ter beschikking vanaf 17 april 2017. Prijs
overeen te komen.

Te koop
3 carnavalwagens + overbouw tractor te koop. Thema Venetië.
Ook ongeveer 35 bijpassende kostuums te koop.

1165/120217
Contactadres : De Slaapmutse - Lombardsijde
Karine Sallaerts - Hoogstraat 3 - 8434 Lombardsijde
GSM: 0495/66 22 45 - E-mail: sallaerts.karine@skynet.be

1394/120217
Contactadres : De Spetsers - Zottegem
Jo Persoons - Ten Bosse 64 - 9620 Zottegem
GSM: 0472/42 08 02 - E-mail: jo.persoons@telenet.be
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advertenties “te huur” en “te koop”

14

Te koop
1. Prachtige kostuums - Prijs overeen te komen
2. 2-delige carnavalwagen - Prijs overeen te komen
3. Carnavalwagen thema Pinguïns: Mercedes vrachtwagen + opbouw en aanhangwagen + opbouw. - Prijs overeen te komen.

1409/170917
Contactadres : De Zenneduivels - Halle
Dimitri Bonnewijn-Delmé - Beukenstraat 1 - 1502 Lembeek
E-mail: dezenneduivels@hotmail.com

Contactadres : Orde van ‘t Belgiekske - Gullegem 1352/120917
Bruno Verfaille - Plaatsweg 4 - 8560 Gullegem
GSM: 0496/41 40 25 - E-mail: ordevanbelgiekske@skynet.be

Te koop
Opbouw wagen en kostuums thema Circus.
Volledig opbouw + kostuums € 1250. (volwassenen 75 €/st en 1
kind € 50). Alle poppen afzonderlijk te koop. Scherpe prijzen! Prijs
overeen te komen.

Te koop
7 olifanten - 20 euro per stuk

1591/040917
Contactadres : De Leutentreuters - Wetteren
Roland Gillis - Pastoor Pennestraat 52 - 9290 Berlare
GSM: 0478/56 59 91 - E-mail: gillro@msn.com

1857/300817
Contactadres : Kiekebos - Tielt
Tom Van Loon - Halensebaan 30 - 3461 Bekkevoort
GSM: 0495/65 01 18 - E-mail: cvkiekebos1@outlook.com

Te koop
Mooie carnavalkostuums te koop. Veel mogelijkheden qua thema.
Kostuums voor 28 volwassenen, voor 4 kinderen (10-14 jaar) en
voor 2 kinderen (5 jaar). Ook 22 hoeden verkrijgbaar (inclusief
kaarsen met verlichting). Vraagprijs 30 euro/stuk, maar is bespreekbaar. Bij voorkeur als één lot te verkopen.

Te koop
1. Bob de Bouwer kledij: 57 stuks (50 volwassenen - 7 kids). Ook
het mascottepak is nog beschikbaar.
2. Muck van Bob de Bouwer zitmaaieropbouw + ledstrips. € 150,00

1441/240817
Contactadres : The Snoopy’s - Zottegem
Iris Vanden Bossche - Eikenmolen 32 - 9570 Lierde
GSM: 0485/74 07 14 - E-mail: zkvdesnoopys@gmail.com

Contactadres : De Boggetter Lanterfanters - Bocholt
Benjamin Vossen - Snellewindstraat 59 - 3950 Bocholt
GSM: 0484/87 76 81 - E-mail: benjamin.vossen@telenet.be
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1755/200817

Te koop
Carnavalwagen te koop - thema Kasteel. Opgebouwd uit een minitractor met opbouw en een plateau met opbouw. Afmetingen: L: 6
m - B: 2,20 m - H: 2,35 m.
Prijs overeen te komen.

advertenties “te huur” en “te koop”
Te koop
1. Reus op onderstel, in perfecte staat. Onderstel heeft een enkele
as.
2. Boevenwagentje, in perfecte staat. Onderstel: Opel Kadet

Contactadres : Orde van de Kloeffe - Oostende
Steenovenstraat 13 - 8450 Bredene
E-mail: ovdkloeffe@gmail.com

1384/170817

Te huur
Wagen met verlichting (ook geschikt voor lichtstoeten). Afmetingen: L - 8m / H - 4m / B - 3,50m. 300 €/stoet. Indien voor meerdere stoeten: prijs overeen te komen.

1229/150817
Contactadres : De Doorbieters - Lanaeken
Nicole Houbrix - Kantoorstraat 7a - 3690 Zutendaal
GSM: 0496/41 40 25 - E-mail: ordevanbelgiekske@skynet.be

Te koop
Diverse praalwagens te koop (Ice Age - Spin - Vogelwagen - Jurassic Parc). Zowel geschikt voor carnaval als halloween. Te bezichtigen op afspraak.

Te koop
3 formule-1-wagentjes uit isomo. Deze kunnen afzonderlijk
verkocht worden. Vraagprijs: 50 euro/stuk.

1493/080817
Contactadres : De Pekkers - Blankenberge
Bart De Pauw - Koninginlaan 114/a2 - 8370 Blankenberge
GSM: 0485/46 12 16 - E-mail: pekker@hotmail.be

1420/300717
Contactadres : De Deurzetters - Merelbeke
Davy Kellens - Laan der Weggevoerden 18 - 9820 Merelbeke
E-mail: davyenellen@hotmail.com

Te koop
Carnavalskleren te koop met lichtgevende diadeem als hoofdversiering. 27 stuks ter beschikking. Ook de wagen is te koop.

Te koop
Zelfrijdende carnavalwagen thema krokodil. Plaats voor 3 personen. Volkswagen benzine + nieuwe batterij, inclusief led-verlichting. Kan onmiddellijk weg.

1588/120617
Contactadres : Orde van de Teungerse Zwoan
Huub Felix - Piringerweg 1 - 3700 Tongeren
GSM: 0476/49 38 17 - E-mail: hubertus.felix.fed@telenet.be

1328/090617
Contactadres : De Totentrekkers - Lokeren
Jorden De Grande - Windhaarstraat 88 - 9160 Lokeren
GSM: 0472/64 71 47 - E-mail: jordendegrande@gmail.com
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advertenties “te huur” en “te koop”
Te koop
1. Wagen thema Neptunus - onmiddellijk beschikbaar.
2. Prinsenwagen - onmiddellijk beschikbaar.

Te koop
Mooie wagen te koop (kan ook als prinsenwagen gebruikt worden).
Afmetingen: L 12m - B 3,5m - H 4,2m. Prijs: € 2800,00

Contactadres : De Waterratten - Kotem
0694/280517
Davy Rondags - Grotestraat 379 - 3631 Kotem
GSM: 0476/61 68 03 - E-mail: rondagsdavy@hotmail.com

1656/180517
Contactadres : De Maaslaupers - Maasmechelen
Pascal Vranken - Vlasstraat 78 - 3630 Maasmechelen
E-mail: tanja.pascal@hotmail.be

Te koop
1. 24 kostuums koning/koningin met foampruik. 9 kostuums mannen met foampruik. Prijs overeen te komen.
2. Delen van wagen: 2 chihuahua’s en feesttafel met 4 draaiende
stoelen. Prijs overeen te komen.
3. 2 narrenlichamen en één koning op troon. P.o.t.k.

Contactadres : Veren. Hasseltse Carnavalsgroepen - Hasselt
Sylvia Peters - Roversstraat 81 - 3511 Kuringen
GSM: 0497/80 74 16 - E-mail: sylviagunter8@hotmail.com

1333/140317

0564/030517

Te koop
1. Opbouw carnavalwagen (volledig verlicht). Afmetingen: L 9m - B
2,60m. Alle tandwielen kunnen draaien. Motorisatie hoort er niet
bij. Prijs overeen te komen.
2. Kledij met hoeden (voorzien van verlichting). Prijs overeen te
komen.

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

16

1658/030517 - 1658/230417

Te koop
1. Trappenwagen: 13m L - 2,5m B - 3,4m H. Plaats voor 25 à 30
personen, veel opbergruimte, plaats voor toilet, muziekinstallatie
en strooigoed. Licht opknapwerk nodig.
2. Kostuums Pierrot: 26 stuks - meerdere gebruikssporen - van
tienermaten tot grote maten. Prijs overeen te komen.

Contactadres : Feest- en Sportcomité Kwenenbos - Merelbeke
Kristof De Raeve - Rozenlaan 26 - 9630 Zwalm
GSM: 0476/65 94 87 - E-mail: kristofderaeve@hotmail.com

Te koop
Diverse attributen te koop (pruiken, hippie-brillen, bloemenkransen, opblaasbare brandblussers).
Kledij te koop (hemden, zwarte vingerloze handschoenen, gele
vingerloze handschoenen, blauwe slipjassen).

Contactadres : De Maloten - Lede
Pieter Nijs - Meirveld 22 - 9340 Lede
GSM: 0497/26 70 57 - E-mail: pieter.nijs@live.nl
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1623/240417

advertenties “te huur” en “te koop”

in de
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Te koop
Carnavalwagen thema Mississippi. Afmetingen: L 11m - B 2,8m - H
3,95m. Veel staan- en opbergruimte, plaats voor WC. Alle lichtstangen blijven erop staan. Rad wordt aangedreven met elektromotor (is inbegrepen). Eveneens 53 matrozenkostuums inbegrepen
(mannen en vrouwen).

0704/200417
Contactadres : PUB - Merelbeke
Gert Heggerick - Kruisstraat 28 - 9090 Melle
Tel: 09/324 33 16 - E-mail: gert.heggerick@gmail.com

Contactadres : Carnavalsvrienden Opglabbeek - Opglabbeek
Davy Schreurs - Bergstraat 36 - 3960 Bree
GSM: 0478/21 85 41 - E-mail: davy_schreurs@telenet.be

1715/160417

Te koop
Thema Tomorrowbeke. 4 grote en 2 kleine lichtbruggen (ijzer +
buisisolatie), 30-tal isomospots, 3 grote en 1 kleine danspaal, 7
isomo luidsprekers en 2 torens. Eventueel afzonderlijk te verkrijgen. Prijs overeen te komen.

Te koop
Carnavalwagen in polyester bestaande uit 2 delen (L: 13m - B:
2,25m - H: 5m). Het eerste deel is opbouw voor een wagen. Het
tweede eel is een aanhangwagen voorzien van draaimolen met
wieken. Een derde deel is een apart gemotoriseerd muziekstuk om
voorop te rijden.

Te koop
Zelfrijdend treintje met aanhangwagen.
Prijs overeen te komen.

0503/160417
Contactadres : De Boerkes - Halle
Eddy Marcelis - Biezeweide 156 - 1500 Halle
GSM: 0478/21 90 24 - E-mail: eddy.marcelis@telenet.be

1850/130417
Contactadres : De Uylegilde - Schriek
Monique Givaerts - Tuindijk 32a - 2223 Schriek
GSM: 0497/22 83 03 - E-mail: dehaesyannick@hotmail.com

Te koop
Praalwagen uit 2 delen. Trekker en verlichting niet mee te koop.
Het eerste deel kan wel omgebouwd worden tot aanhangwagen,
zodat alles met 1 trekker kan getrokken worden. Kostuums zijn
eveneens te koop (27 stuks) alsook 10 paar rolschaatsen. Meer
info en prijs kan bekomen worden.

Te koop
Mooie carnavalwagen met nieuw houtwerk. Goed onderstel, extra
stockeerplaats onder de wagen. Te koop zonder verlichting en geluid. Electriciteit is volledig vernieuwd. Breedte 2,5m hoogte 4,2m
- lengte 9m10. Prijs overeen te komen.

1431/100417
Contactadres : Van ‘t Alverdrau Donker - Ninove
Koen Vanopdenbosch - Steenweg 623 B1 - 9470 Denderleeuw
GSM: 0474/45 16 76 - E-mail: koenvanopdenbosch@gmail.com

1388/060417
Contactadres : De Stroopmennekes - Borgloon
Marco Daniels - Smisveld 51 - 3830 Wellen
GSM: 0496/67 01 68 - E-mail: cvdestroopmennekes@hotmail.com
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Te koop
2 mooie praalwagens en kledij te koop. Op de ene wagen kan het
hoofd van de olifant naar omhoog en de neushoorn en leeuw kunnen uitgeschoven worden. Op de andere wagen kunnen de panda’s
naar binnen en buiten geplooid worden.
13 vrouwenkostuums (giraf) en 14 mannenkostuums (ontdekkingsreiziger)

Te koop
Zelfrijdende mooie carnavalwagen en kledij te koop.
Grote wagen: iveco vrachtwagen (rijbewijs B - geen keuring
nodig). Plaats voor 2 stroomgroepen, veel ruimte voor personen
(3 verdiepingen). L: 12m - B: 2,8m - H transport: 3,5m - H stoet:
4,5m. Kleiner wagentje met grote pop erop. Gebouwd op zitmaaier (wordt niet mee verkocht). 20 kostuums beschikbaar: stro
rok, blouse en pruiken. Te bezichtigen na afspraak. (enkel opbouw
kopen is ook mogelijk)

1172/020417
Contactadres : De Kadeitschiest - Ronse
Christophe Bekers - Germinal 88 - 9600 Ronse
GSM: 0476/70 18 75 - E-mail: caitlynn1@hotmail.com

1679/280317
Contactadres : Sabba - Scherpenheuvel
Steffen Albert - Jupiterlaan 3 - 3270 Scherpenheuvel
E-mail: steffenalbert@hotmail.com

Te koop
Carnavalwagen met als thema kermis anno 1900. 25 kostuums
met verlichte hoed, 2 wagens met carousel en oude fiesten.

Te koop
2 prachtige carnavalwagens te koop. Thema uilen. Prijs overeen te
komen.

1771/270317
Contactadres : Chiwawa - Baasrode
Jean Vanaken - Baasrodestraat 198 - 9200 Baasrode
GSM: 0497/57 12 30 - E-mail: jean.vanaken@hotmail.be

0542/270317
Contactadres : De Pierrotvrienden - Baasrode
Maurice Van De Perre - Bergveld 4 - 9255 Buggenhout
GSM: 0477/58 76 11 - E-mail: maurice.vandeperre@skynet.be

Te koop
Mooie wagen met praktische opbergruimte, bijhorende led-verlichting en ruime plaats voor de dj. Prijs overeen te komen.

Te koop
Ludieke klokkenwagen (met bewegende klokken). Stevig onderstel
(dubbele as voor- en achteraan). De klokken zijn vervaardigd uit
polyester en bewegen. Er zijn ook nog een extra polyester klok, 2
isomo poppen (beiaardiers) en een orgel.

1259/250317
Contactadres : De Bekketrekkers - Steendorp
Glenn Pepermans - Stationsstraat 64/3 - 9190 Kemzeke
GSM: 0486/34 13 66 - E-mail: glenn.pepermans@telenet.be

Contactadres : Nabukodonosor - Rupelmonde
Kurt Smet - Akkerstraat 41 - 9140 Temse
GSM: 0476/30 28 73 - E-mail: qrt.3@telenet.be
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1091/230317

advertenties “te huur” en “te koop”
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Te koop
Opbouw voor carnavalwagen. Cadillac of go-car. Lengte 5m85 en
2m10 breed. Compleet afneembaar van onderstel, zonder schade.
Prijs 600 euro of prijs overeen te komen.

Contactadres : De Jimmyniekes - Dendermonde 0529/210317
Jona Wenselaers - Lindanusstraat 46 - 9200 Dendermonde
GSM: 0498/33 29 93 - E-mail: jonawenselaers@gmail.com

Contactadres : De Ninofske Mikadoo’s NLKV - Ninove
Kris Gansemans - Pamelstraat 112 - 9400 Ninove
GSM: 0478/54 07 56 - E-mail: kris.gansemans@telenet.be

Te koop
Carnavalwagen thema kermis. Ronddraaiend reuzenrad, inclusief
motor. L: 12m - B: 2,5m - H: 5,5 m (transporthoogte: 3,5 m)

Te koop
Carnavalwagen met polyester poppen. Perfecte staat, volledig verlicht. Voorzien van voorraadruimte + opbergruimte voor muziekinstallatie.

1912/150317
Contactadres : The Party Pirates - Lommel
Timmy Leclercq - Molsekiezel 147 - 3920 Lommel
GSM: 0478/97 63 91 - E-mail: timmy.l@hotmail.com

Contactadres : Orde van de Teungerse Zwoan - Tongeren
Huub Felix - Piringenweg 1 - 3700 Tongeren
GSM: 0476/49 38 17 - E-mail: hubertus.felix.fed@telenet.be

1588/140317

1773/210317

Te koop
Carnavalwagen verhuizers. Bestaande uit 2 karren met draaikrans.
1 kar met dubbele vaste as, opbouw trekker peugeot 106 overbouwd naar volkswagen t1 busje. De wagen is zowel volledig als
apart verkrijgbaar. Prijs overeen te komen.

Te koop
Praalwagen, opbouw of figuren apart te koop. Alls is nieuw
gesneden voor carnaval 2017. 1ste prijs gewonnen bij de grote
groepen in Lede. Prijs overeen te komen.

Te koop
Kostuums loopgroep thema Tomorrowland. Voor de mannen:
broek, riem, blouse, harnas en hoed met verlichting. Voor de
dams: rok, riem, blouse, harnas en hoed met verlichting.

0831/140317
Contactadres : Just Niet - Lede
Jens Vandecasteele - Stationsstraat 7 - 9340 Lede
GSM: 0478/36 66 61 - E-mail: jensvandecasteele@hotmail.com

Contactadres : Grimbiaca - Opgrimbie
1333/140317
Noel Gijsen - Hofstraat 1 - 3630 Maasmechelen
GSM: 0473/86 76 57 - E-mail: n.gijsen@outlook.com
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Te koop
20 kostuums mollen (origineel uit Aalst). Broek, bovenstuk, zijflappen, vest, pikkel, inclusief verlichting. Molenhoofd eveneens
inclusief verlichting. Oversized schoenen.

Te koop
Carnavalwagen met als thema Studio 100. L: 6,6m - B: 2,6m - H:
4m. Bij de wagen horen 6 isomo poppen: Mega Mindy, Rox, Big,
Bumba, Samson en Plop (ongeveer 3,5m hoog en 1,5m breed).
Achteraan mooie opbergruimte en vooraan ruimte voor dj en
drank.

1328/100317
Contactadres : De Totentrekkes - Lokeren
Jorgen De Grande - Windhaarstraat 88 - 9160 Lokeren
GSM: 0472/64 71 47 - E-mail: jorgen@degrande-debruyne.be

1824/090317
Contactadres : D’Oede Rakkers - Ramskapelle
Kurt Vandecasteele - Heistlaan 353 - 8301 Ramskapelle
E-mail: kurt.vandecasteele2@telenet.be

Te koop
Prachtige carnavalwagens + kledij met thema “Dance with the
Devil”.

Te koop
Carnavalwagen en kostuums “op zijn hondjes”. 2 complete wagens
(1 zelfrijdend stuk en 1 onderstel) en 1 gedeeltelijke of complete
opbouw. Ook 6 losse poedels op een duwkarretje. Ca. 30 kostuums, voorzien van verlichting. Alles is slechts 1 keer gebruikt.
Prijs overeen te komen.

1515/090317
Contactadres : De Sharkys - Steendorp
Eddy Vermeulen - Kapelstraat 69 - 9140 Steendorp
Tel: 03/744 13 04 - GSM: 0475/56 29 77 - E-mail: eddy.vermeulen@telenet.be

1338/080317
Contactadres : De Gilles van Lokeren - Lokeren
Wesley Van Bastelaere - Kovekenstraat 13 - 9160 Lokeren
E-mail: wesken_8@hotmail.com

Te koop
Prachtige praalwagen te koop zonder onderstel. Prijs overeen te
komen.

Te koop
Prinsenwagen. +/- 4 meter hoog, 2,5 meter breed en 15 meter
lang.

015/080317
Contactadres : De Sharkys - Steendorp
Eddie Vermeulen - Kapelstraat 69 - 9140 Steendorp
GSM: 0475/56 29 77 - E-mail: eddy.vermeulen@telenet.be

1843/080317
Contactadres : Orde van de Jeinen - Opstal
Kimberly De Wolf - Varentstraat 38 - 9255 Buggenhout
GSM: 0477/23 73 22 - E-mail: ordevandejeinen@telenet.be
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Te koop
20 spiegelkostuums en spiegelpop. Laureaat Baasrode 2017. 20
identieke kostuums bestaande uit boven- en onderstuk, spiegelkast
met schminkspiegel, kraag en hoed met ledverlichting. Spiegelpop
is +/- 3 meter hoog. Prijs overeen te komen.

1328/080317
Contactadres : De Totentrekkers - Lokeren
Jorgen De Grande - Windhaarstraat 88 - 9160 Lokeren
GSM: 0472/64 71 47 - E-mail: jorgen@degrande-debruyne.be

1138/070317
Contactadres : De Sjikke Stikken - Baasrode
Sven De Visscher - Schippersdijk 2 - 9200 Baasrode
E-mail: sjikkestikken@hotmail.com

Te koop
Prachtige praalwagen. Afmetingen 9m x 3,5m, totale hoogte circa
4,7m (transporthoogte: 4m). De wagen heeft 4 wielen en een
wielbasis van ca. 5,5m.

Te koop
Zelfrijdende carnavalwagen Bob de Bouwer met bewegende onderdelen. Bob heeft lichtgevende ogen. Dizzy heeft lampjes in de
ogen en de molen schommelt van links naar rechts. Voorste bak
kan door lichtpistons bewegen (pistons niet inbegrepen). Inclusief
opbouw voor zitmaaier. Ook mascottepak Bob de Bouwer beschikbaar, alsook kledij. Prijs overeen te komen.

Contactadres : De Boströse Nachtoilen - Baasrode 0997/060317
Hilde De Budt - Kloosterstraat 45 - 9200 Baasrode
GSM: 0496/99 05 16 - E-mail: debudthilde@hotmail.com

Contactadres : De Boggetter Lanterfanters - Bocholt
Benjamin Vossen - Snellewindstraat 59 - 3950 Bocholt
E-mail: benjamin.vossen@telenet.be

1775/030317

Te koop of te huur
Prachtige kostuums (20 stuks) te koop of te huur, inclusief verlichting.

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

Mevrouw
Françine VANDERMEULEN

prinses Vlaams-Brabant 2011

weduwe van de heer August Deboes
Geboren te Bunsbeek op 10 oktober 1936
Overleden te Tienen op 18 juni 2017

De Heer
Maurice DIEPVENS

leerling Buutte-onderwijs Limburg

echtgenoot van mevrouw Christiane Huybrichs
Geboren te Diest op 20 januari 1948
Overleden te Leuven op 13 mei 2017

De Federatie betuigt haar innig medeleven aan de getroffen families, vrienden en kennissen.
22
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een organisatie van
FEN-Vlaanderen
in samenwerking met

DE GEZELLEN VAN TAXANDRIA
DOMMELHOF - NEERPELT

FEEST DER

GOEDGEMUTSTEN

Zaterdag 6 januari 2018
Het Feest der Goedgemutsten is het jaarlijkse
ledenfeest van de FEN-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
2018 tis
!

Gratis toegang
deuren open vanaf 19u11

