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editoriaal
bovendien een lang seizoen tegemoet!
Carnavalzondag valt maar liefst drie weken
langer dan vorig jaar. Dit heeft natuurlijk als
voordeel dat de activiteiten meer gespreid
georganiseerd worden, waardoor er minder
activiteiten samenvallen.
Ondertussen zijn we op 14 oktober allemaal
richting de stembus getrokken. We hopen
als federatie dat zowel wij als onze leden
in de nieuwe bestuursploegen die samengesteld worden opnieuw een (gespreks)
partner vinden voor het in ere houden en
verder uitbouwen van onze mooie carnavaltraditie.

Geachte lezers,
Beste carnavalsvrienden,
De zomermaanden van 2018 waren
zonovergoten en hebben er mee voor
gezorgd dat onze batterijen weer opgeladen zijn en we weer kwik en fris zijn
om het nieuwe carnavalseizoen 20182019 tegemoet te gaan.
Voor velen zit de vakantie er al op en
anderen kijken nog uit naar een najaarsvakantie of een mooie nazomer.
Ook voor de vele carnavalsverenigingen
in Vlaanderen lijkt de vakantie stilaan
achter de rug. Vol goede moed beginnen ze aan de voorbereidingen en de
onuitroeibare carnavalsmicrobe begint
weeral te kriebelen.
Wel, zo is dat ook bij FEN-Vlaanderen!
Wij hebben in de zomermaanden ook
wat rust genomen, al hebben we niet
helemaal stilgezeten. In alle stilte
werden er al voorbereidingen voor het
nieuwe seizoen getroffen. Daarnaast
waren we natuurlijk ook geregeld te
gast op eetfestijnen of genoten we van
heerlijke barbecuebuffetten die door de
verenigingen werden ingericht. Het is
daar vaak erg gezellig en het is altijd fijn
om bekende gezichten terug te zien na
een periode van (relatieve) rust.
Ondertussen zijn de vergaderingen weer
volop bezig en alles wordt in gereedheid gebracht voor het nieuwe seizoen.
Carnavalwagens worden onder handen
genomen en krijgen een nieuw likje
verf of ze worden helemaal verbouwd.
Er wordt nieuwe kledij ontworpen en
gemaakt, ... . Kortom, overal zijn weer
veel vrijwilligers druk in de weer, want
op 11 november om 11:11 uur gaan we
allemaal weer echt van start. We gaan

De vooruitzichten voor FEN-Vlaanderen
zijn ook weer positief. Zo heeft onze ploeg
van FEN-commissarissen sedert de statutaire vergadering in mei weer versterking
gekregen van vier nieuwe bestuursleden.
We verwelkomen Jens Tuytschaever en
Kenny Van Berlo voor Oost-Vlaanderen
en Jean-Michel Vandewijer en Johan Verstraeten voor de provincie Limburg. Ons
team van FEN-commissarissen bestaat nu
uit 42 personen die ten dienste staan van
het carnaval in Vlaanderen en waarop onze
leden steeds kunnen rekenen.
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 615
leden hun lidmaatschap vernieuwd, hetgeen wederom ongezien is. Daarvan zijn er
reeds een twintigtal nieuwe leden die zich
aangesloten hebben. We danken u alvast
voor het vertrouwen, want dat is voor ons
een maatstaf van appreciatie voor het werk
dat we 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 activiteiten en vergaderingen genoteerd, zowel
op provinciaal als nationaal vlak. Zo ook
de FEN-evenementen van het seizoen
2018-2019, waarop we u graag allemaal
verwelkomen.
Onze buutte-school BOL is weer van start
gegaan met een nieuwe lichting studenten
en een klas gevorderden. Op 25 november
bent u in het ontmoetingscentrum “Tentakel” te Zonhoven dan ook weer hartelijk
welkom op de 24ste Try-Out om het resultaat van hun harde werk te aanschouwen.
Op zondag 9 december staat het 38ste
FEN-Feestbanket 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
in ‘De Waterhoek’ te Geetbets (VlaamsBrabant).
Ons grote ledenfeest, het Feest der Goedgemutsten, zal doorgaan in de provincie
Oost-Vlaanderen en wordt georganiseerd
door De Kazoo’s uit Hamme. De sporthal
‘Meulenbroek’ en de aanpalende feestzaal
‘H@mbiance’ te Hamme zullen omgebouwd
worden tot een heuse narrentempel waarin
we u op zaterdag 5 januari 2019 graag verwelkomen. Noteer ook deze datum alvast
in uw agenda!
Zo beste vrienden, mijn eerste voorwoord
voor het seizoen 2018-2019 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 2019

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 GSM: 0494/19.92.36 E-mail: hubert.maessen@telenet.be
Provinciaal secretaris: COLLIN Dimitry Hovenierstraat 3a bus 002 3800 SINT-TRUIDEN 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: 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
Provinciaal commissaris: VANDEWIJER Jean-Michel Plein 14 bus 1 3700 TONGEREN GSM: 0472.95.67.78 E-mail: jeanmi.vandewijer@hotmail.com
Provinciaal commissaris: VERSTRAETEN Johan Neeroeterenstraat 96a 3680 OPOETEREN (Maaseik) Tel: 089/86.64.48 GSM: 0478/25.79.26 E-mail: verstraeten.johan@hotmail.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.verhaegen1@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 Schavaart 18 9600 RONSE GSM:0495/75.46.23 E-mail: xavier.seeuws1@telenet.be
Provinciaal commissaris: TUYTSCHAEVER Jens Sparrenbosdreef 1a 9620 ZOTTEGEM GSM:0497/38.22.06 E-mail: jenstuytschaever@hotmail.com
Provinciaal commissaris: VAN BERLO Kenny Nijverheidsstraat 30 9140 TEMSE GSM: 0473/19.84.92 E-mail: kennyvanberlo@hotmail.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@outlook.be
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 secretaris: 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
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nieuwe bestuursleden

Nieuwe bestuursleden bij
F.E.N.-Vlaanderen
Ter gelegenheid van de jongste statutaire vergadering op woensdag 16 mei 2018 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.

Jean-Michel VANDEWIJER
Provinciaal commissaris
Limburg

Johan VERSTRAETEN
Provinciaal commissaris
Limburg

Jens TUYTSCHAEVER
Provinciaal commissaris
Oost-Vlaanderen

Kenny VAN BERLO
Provinciaal commissaris
Oost-Vlaanderen

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

Nieuwe jaarorde en speldje 2019

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 !!!

Gazet van de Carnavalist - Nr 191
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huiswerk

Huiswerk voor onze leden !
Zoals u ongetwijfeld gemerkt heeft, zijn er op onze website een aantal aanpassingen gebeurd. Enerzijds met betrekking
tot de privacyregelgeving, anderzijs voor wat betreft het aanvragen van evenementen, eretekens en verzekeringen. Het
systeem is een stuk efficiënter gemaakt, maar er is eerst wat huiswerk voor onze leden om het optimaal te laten werken.
Wat houdt dat huiswerk nu juist in? Telkenmale u iets aanvraagt, dient u de naam van
de betrokken persoon op te geven, zowel voor
verzekeringen als voor eretekens. Het gebeurt
echter erg vaak, dat er bij het ingeven van
deze namen fouten gemaakt worden. Eénzelfde
persoon komt op die manier vaak 2, 3, 4 of zelfs
meer keer voor in de databank. Bij wijze van
voorbeeld komt de naam Jeroen voor als Jereon,
Jeron, Jeren,... . En dan zwijgen we nog over
het feit dat ook de familienamen vaak verkeerd
geschreven worden. Er zit dus een onzettend
grote hoeveelheid foutieve namen in systeem,
waaraan telkenmale een bepaalde zaak gekoppeld is, zoals bijvoorbeeld een ereteken of een
verzekeringsaanvraag.
Teneinde dit euvel te verhelpen werd er in de
webapplicatie een nieuw item toegevoegd, namenlijk de ‘personenlijst’. In deze lijst staan alle
namen opgenomen van personen waarvoor uw
vereniging in het verleden een aanvraag gedaan
heeft. U zal merken (afhankelijk van hoe lang
u lid bent of hoeveel fouten er in het systeem

werden ingevoerd) dat deze personenlijst erg
lang kan zijn. Het is noodzakelijk dat deze lijst
uitgekuist wordt om tot een vlottere werking te
komen. Dat is dus jullie huiswerk!
Hoe aan de slag gaan? U surft naar de website
www.fenvlaanderen.be en onder de rubriek
“leden” klikt u op “mijn gegevens”. Onderaan
staat er dan een link naar “extranet”. Als u
hierop klikt, komt u in een webportaal met
licht groene achtergrond, waar u kan inloggen
met de door u gekende gegevens (lidnummer
en wachtwoord). Het gaat niet om de logingegevens van de vzw-applicatie, maar om de
gegevens waarmee u vroeger ook op de website
kon inloggen. Vervolgens klikt u op het bovenste
knopje met “personenlijst”. Dan kan u de hele
lijst nagaan. Achter elke naam staat een grijs
knopje, waarmee de gegevens kunnen aangepast worden. Indien iemand non-actief is, kan
u het vakje dat achter “actief” staat uitvinken.
Als u een foutje maakt, dan is dat niet erg. Niet
actieve leden kunnen altijd weer geactiveerd
worden. Eens de personenlijst is opgekuist,

zal u merken dat enkel deze namen nog te
selecteren zijn bij het invoeren van aanvragen.
Nieuwe leden kan u daar dan ook toevoegen.
Nog even ter info. Deze personenlijst is niet
de ledenlijst of het ledenregister (zoals ook bij
de vzw’s gebruikelijk is). Er staan enkel personen in voor wie via de webapplicatie al iets
aangevraagd werd of waaraan iets gekoppeld
is in de databank.
Voor meer vragen kan u steeds terecht op ons
secretariaat.

24 Try-Out
voor Tonpraters
ste

Zondag 25 november 2018
G.C. Tentakel - Zonhoven
Aanvang 14u11
gratis toegang
Een organisatie van BOL - Buutte-Onderwijs Limburg
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column

Oh, die hete zomer

Louis Ackou - columnist

Het was zo warm dat de mussen in slaap vielen en de ratten uit de riolen kropen. Bosbranden van het zuiderse Griekenland tot het noordelijke Zweden. In Oslo liepen ze halfnaakt, want het was er warmer dan in Palermo. In Rovaniemi
op de poolcircel in Lapland, de woonplaats van de ‘Kerstman’, lag de kindervriend met een rode zwembroek in het meer
achter zijn houten hut en deed aan pootjesbaden met zijn rendieren.

In de rusthuizen lagen de bewoners onder
de waterkraan met hun mond open. Een
natte handdoek drapeerde hun nek en
ze namen ieder uur een voetbadje om te
voorkomen dat ze niet zouden uitdrogen.
Kleine kinderen liepen met brandwonden
op het onderste van hun voetjes, daar de
tegels in de keuken 50 graden heet waren.
Mijn hortensia’s hingen er vermoeid bij en in
ons visvijvertje hapten de vissen naar verse
lucht. De Dikkebusvijver bij Ieper stond
kurkdroog daar de landbouwers miljoenen
liters water eruit pompten om hun rode en
groene kolen te besproeien. Onze Noordzee
was warmer dan de Middellandse Zee en de
frigoboxtoeristen in Knokke kookten hun
eieren hard in het zeewater.
Maar heb je ook bemerkt dat de vrouwenmode tijdens die hete dagen maar allesbehalve was. De shorts waren afgescheurde
jeans, gevonden in een plastieken zak ten
voordele van de vrienden van Emmaus. Die
afgescheurde zomershorts, drie maten te
klein en opgetrokken tot aan hun oksels,
waarmee zij met moeite hun opgesmukte
billen kunnen bewegen. Daaronder een
tanga bestaande uit een koordje dat de
scheiding maakt tussen de linkse en rechtse tegen elkaar schurende bil, terwijl hun
ogen open en toe wapperden. Wanneer zo’n
schepsel de zoo gaat bezoeken, moeten ze
zoals elkeen een ticket kopen om binnen
te komen, maar zeker nog één om buiten
te mogen.
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Het grootste sportevenement deze zomer
was zeker het wereldkampioenschap voetbal
in Rusland. Onze Rode Duivels zijn afgereisd met groot vertrouwen. Spijtig voor dat
kleine brandje tussen de pontificale coach
Martinez en de op handen gedragen en erg
graag geziene verslaafde sigarettenroker en
alcoholdrinker Radja, die toch niet tot vlam
kwam. Roberto is een Spaanse aristocraat,
die als politiek vluchteling uit Spanje is
aangesteld als bondscoach van de Rode
Duivels. Omdat Roberto alleen maar Spaans
en Engels spreekt, kon hij de naam “Nainggolan” niet uitspreken. Voor het gemak
heeft hij hem dan maar thuis gelaten. Maar
verder was het ongelooflijk om de door hem
geboetseerde groepssfeer intact te houden.

Nu dat de meeste mensen van de warme
zomer en een lange vakantie hebben genoten, staan de herfst en de winter terug
aan de deur, met als gevolg : de griepkes,
vallingskes, snotneuzekes en keelontstekingskes zijn weer in aantocht. Maar we zitten
ook opnieuw opgescheept met een nieuwe
plaag: de verkiezingskoorts. Pillekes en
siroopkes gaan niet helpen en daarenboven
is het ook erg besmettelijk. Het enige wat
je kan doen, is geen krant meer lezen,
geen sociale media meer checken en niet
meer naar het nieuws kijken. Want een
politicus is iemand die jouw hand schudt
voor hij verkozen wordt en zijn hoofd van
zodra hij verkozen is. Maar vergeet ook
niet dat een verkiezingsbureau een plaats
is waar je in de rij moet staan om de man/
vrouw te verkiezen die jouw belastinggeld
op zal maken. Een verwittigd mens is er
twee waard!
Stap maar beter op de nieuwe carnavalstrein
die in aantocht is. Daar zullen jullie opnieuw
kunnen genieten van veel leute en plezier.
Ik wens jullie nog ontzettend veel carnavalsgenot toe voor het nieuwe seizoen 2019.

De hele wereld stond met open mond te
kijken naar het talent, de frisheid, de inzet
en het champagnevoetbal van de Rode Duivels. Bij de ontvangst op het Koninklijk Paleis
wisselde zelfs mijn verre neef uit Congo
“Luk akou” zijn short voor de broek van
koning Flipke, in ‘Prince de Galle’ motieven,
gekregen bij een bezoek aan zijn verre Engelse tante Elisabeth in haar buitenverblijf
Balmoral ergens in Schotland, daar het wat
te fris was in de ontvangstaula van het
koninklijk paleis. Alle landgenoten waren
trots op België door het geleverde spektakel. Zelfs Chinese multinationals wilden
massaal investeren om onze economie een
immense boost te geven. Er werden zelfs
flaminganten gesignaleerd die de tekst van
de Brabançonne stonden mee te lippen. Het
waren best verwarrende maar euforische
tijden. Ja, wereldkampioen worden was echt
een onwezelijke droom, maar een bronzen
medaille is toch ook iets. Proficiat aan de
gouden generatie miljonairs.
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Louis Ackou
Eresenator, columnist

festivalshop

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
2017/2018 vervallen op

31 oktober 2018
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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belangrijk om te weten

Wat moeten we doen om in orde te zijn
met de nieuwe privacywetgeving ?
Iedereen heeft er ongetwijfeld al van gehoord, er is een nieuwe Europese regelgeving met betrekking tot privacy in
werking getreden in mei 2018. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR, General Data Protection
Regulation) is een Europese regelgeving om de burger te beschermen rond de verwerking van persoonsgegevens. Eenieder die persoonsgegevens verwerkt, moet aan bepaalde wettelijke verplichtingen voldoen. Je zit hierover ongetwijfeld
nog met heel wat vragen, die we nu graag willen verduidelijken.
Is GDPR ook voor ons van toepassing?
Zoals al aangehaald, is de GDPR een verordening die in heel Europa voor alle bedrijven,
overheden en verenigingen van toepassing
is. Of je nu een feitelijke vereniging of een
vzw bent, wordt buiten beschouwing gelaten. Als je persoonsgegevens verwerkt,
en dat doet elke vereniging, hoe kleinschalig
ook, dien je de regelgeving na te leven.
Samengevat mogen we dus stellen dat elke
carnavalvereniging zich in regel moet stellen.

Wat zijn we verplicht om te doen?
Om aan de bepalingen van de wet te voldoen, moet elke organisatie die systematisch
persoonsgegevens verwerkt de volgende
documenten opmaken.

Register
Een register is een intern document dat
steeds in je vereniging voor handen moet
zijn. In het register wordt een overzicht
gegeven van de verwerkingsactiviteiten die
binnen je vereniging gebeuren. Je dient
verplicht een aantal gegevens te vermelden
zoals de bron, het gebruik en de manier
waarop je de persoonsgegevens beschermt.

Privacyverklaring
Onbewust verwerken we als carnavalverenigingen heel wat informatie: leden die zich
aansluiten, toegangstickets die verkocht
worden, e-mails die gebruikt worden, ... .
Vanaf het moment dat iemand je zijn of haar
persoonsgegevens bezorgt, heeft die persoon het recht om te weten waarom ze de
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informatie geven en wat met deze gegevens
gebeurt. In een privacyverklaring verklaring
wordt deze informatie opgenomen.
Enerzijds is er een interne privacyverklaring,
waarbij het gaat om een intern document
dat aan alle medewerkers (gegevensverwerkers) van uw organisatie moet overgemaakt worden.
Anderzijds is er een externe privacyverklaring, bedoeld voor iedereen waarvan je
gegevens verwerkt. Op deze manier weet
de persoon van wie je gegevens ontvangt,
waarvoor je deze zal aanwenden, hoe lang
je deze zal bewaren, ... . Indien mensen
schriftelijk gegevens verstrekken, is het zo
dat de gegevensverstrekker deze verklaring
moet kunnen lezen en er zich mee akkoord
moet verklaren. Indien online gegevens
verzameld worden, dienen ze zich ook
uitdrukkelijk akkoord te verklaren met de
privacyverklaring. Dit kan bijvoorbeeld door
middel van een checkbox die moet aangevinkt worden vooraleer men gegevens kan
doorgeven. Aan deze checkbox dient dan
een link gekoppeld te zijn naar de externe
privacyverklaring die ook op je website dan
integraal terug te vinden is.

hoogte wordt gebracht van, en hulp krijgt
bij eventuele problemen.
De inhoud van deze verplichte documenten
zal voor elke vereniging enigszins anders
zijn. In grote lijnen zullen een aantal zaken
vanzelfsprekend terugkomen, maar elke
vereniging zal op basis van haar werking
een stukje aan maatwerk moeten doen.
Om het werk te vereenvoudigen, hebben
we als federatie beroep gedaan op experts
ter zake, die voor basisdocumenten gezorgd
hebben. Deze documenten zullen wij jullie
ter beschikking stellen.

Verwerkersovereenkomst
Elke vereniging geeft gegevens waarover
ze beschikt op één of andere manier door
aan externe verwerkers. Zo zijn er heel wat
verenigingen die voor hun boekhouding
beroep doen op derden, of drukkerijen die
gepersonaliseerde zendingen doen, personen die meewerken aan je website, ... .
Met deze externe partijen dien je een verwerkersovereenkomst af te sluiten. Je moet
de personen van wie je gegevens verwerkt
namelijk kunnen garanderen dat de derden
met wie je samenwerkt, zich eveneens aan
de GDPR-regelgeving houden. Sommige verwerkers zullen je zelf zo een overeenkomst
overmaken, maar bij andere zal je er zelf
naar moeten vragen en een overeenkomst
sluiten. Belangrijk is dat in deze overeenkomst wordt aangetoond dat de gegevens
goed beveiligd zijn, niet voor commerciële
doeleinden worden doorgegeven, ze op
veilige servers worden geplaatst en je op de
Gazet van de Carnavalist - Nr 191

Beeldmateriaal
Alle carnavalverenigingen maken veelvuldig
gebruik van foto’s. Is het niet via social media of de website, dan is het om bepaalde
activiteiten te promoten via een affiche, ... .
Ten eerste is er naast GDPR ook het ‘recht
op afbeelding’. Dat is een recht waarbij voor
elke menselijke afbeelding, maar ook het
gebruik van die afbeelding, toestemming
vereist is van de afgebeelde persoon.
Wanneer je foto’s neemt of filmpjes maakt,
ben je bezig met het verwerken van persoonsgegevens. De GDPR is dus hierop
van toepassing. Of men toestemming moet
vragen voor het maken van beeldmateriaal,
is afhankelijk van het onderscheid tussen
‘gerichte’ en ‘niet gerichte’ beelden. Ditzelfde
geldt voor het gebruik van beeldmateriaal
(op affiches, websites, ...), want ieder persoon heeft het recht om het gebruik van

belangrijk om te weten
zijn of haar afbeelding te kunnen beperken.
Voor het maken of gebruiken van gerichte
beelden heeft men steeds toestemming
nodig. Dat zijn beelden waarop de persoon
of de groep personen gericht in beeld zijn
gebracht en duidelijk herkenbaar zijn (closeup, geposeerde foto, groepsfoto’s, ...).

je geen controle meer over hoe het verder
gebruikt wordt. Foto’s of fimpjes kunnen op
deze manier een eigen leven gaan leiden,
vaak zonder dat de betrokkene ervan weet.
Wanneer je toelating vraagt aan personen,
moet ook dit dus duidelijk gemeld worden.
Het is dan ook aan te raden om dit zoveel
als mogelijk te vermijden. Beveilig dus het
fotomateriaal (verhinder downloaden en
kopiëren), plaats beeldmateriaal enkel op
locaties met beperkte toegang (met login)
en gebruik de privacyinstellingen die voor
handen zijn bij de social media. Denk dus
vooral goed na over wat je gebruikt en hoe
je het gebruikt.

dit natuurlijk wel kunnen argumenteren.
Zendingen aan je eigen leden vallen hier
vanzelfsprekend onder.

Mailings

Voor niet gerichte beelden is er geen
toestemming nodig. Dit zijn beelden waarbij
er niet de intentie is om bepaalde personen
duidelijk in beeld te brengen. Deze beelden
zijn veeleer bedoeld als sfeerbeelden.
Als personen specifiek weigeren om op
een foto of een filmpje te staan, mag je
vanzelfsprekend niet fotograferen of filmen. We geveb he alvast de tip om op
inschrijvingsformulieren, aan de kassa, via
de privacyverklaring, ... duidelijk te vermelden dat er sfeerfoto’s kunnen genomen
worden en dat je deze ook kan gebruiken
voor verenigingsdrukwerk, de website, de
facebookgroep, ... .
Wanneer je toestemming moet vragen, moet
dat niet persé schriftelijk gebeuren, al is een
mondelinge of stilzwijgende toestemming
achteraf natuurlijk moeilijk te bewijzen.
Een stilzwijgende toestemming kan zijn dat
een persoon zich laat fotograferen tijdens
een activiteit van je vereniging en er zich
bewust van is dat de foto bijvoorbeeld in je
ledenblad kan gepubliceerd worden.

Denk ook na wanneer je mailings rondstuurt en naar wie je deze stuurt.
Is de mail die je stuurt promotioneel en
bedoeld om bijvoorbeeld mensen aan te
spreken om iets te kopen, dan val je eigenlijk
ook onder de regelgeving van e-commerce.
Promotionele ongevraagde mails sturen,
mag volgens deze regelgeving niet. Je moet
hiertoe specifiek toestemming vragen. Enkel
een uitschrijfmogelijkheid voor deze mailings
is niet voldoende. Het is natuurlijk de vraag
in hoeverre bijvoorbeeld een mailing voor
een jaarlijkse carnavalzitting met kaarten in
voorverkoop valt onder een promotionele
mailing. We verwachten op dit vlak dat
relatief kleinschalige organisaties als carnavalverenigingen niet in het oog van de storm
komen te staan. Onze verenigingen zijn
daarenboven vrijwilligersorganisaties voor
wie het organiseren van dergelijke activiteiten noodzakelijk is om het voortbestaan
te kunnen verzekeren. Naar de letter van de
wet is dit echter voor interpretatie vatbaar.
Zijn je mailings puur informatief en noodzakelijk om je werking te kunnen organiseren,
dus ook relevant voor de personen aan wie
je ze stuurt, dan kan je dit verantwoorden
vanuit gerechtvaardigd belang. Je moet

Het is vooral natuurlijk ook een stukje je
gezond verstand gebruiken. Wat zijn de
verwachtingen van de persoon die op het
beeldmateriaal staat? Er is natuurlijk een
groot verschil tussen beelden die je intern
gebruikt en het grootschalig verspreiden
ervan. Voor commerciële of promotionele
doeleinden is het alvast altijd aan te raden
om steeds de toestemming te vragen voor
promotioneel en commercieel gebruik.

Meer specifiek voor onze carnavalverenigingen willen we nog wat tips geven in verband
met het versturen van mailings, want de email heeft veelal de plaats ingenomen van
de papieren uitnodiging. Via onze site kan
je als lid nog steeds de contactgegevens
van de andere leden downloaden. Dit alles
gebeurt via een beveiligde en afgeschermde
omgeving en het downloaden is enkel nog
mogelijk nadat je je akkoord verklaard hebt
met onze privacyverklaring. We willen je in
het bijzonder vragen om zorgzaam om te
springen met deze gegevens en niet ter
beschikking te stellen van derden, want
dat is jouw eigen verantwoordelijkheid. Wij
gaan omzichtig te werk met jullie gegevens
en verwachten dat dus ook van jou. Ze zijn
dus enkel voor je eigen gebruik in functie
van je vereniging.
Wanneer je e-mails verstuurt, willen we je
ook vragen om de nodige aandacht te besteden aan de opmaak van je bericht. Vaak
zien we e-mails binnenkomen waarbij we
alle bestemmelingen kunnen zien. Daarenboven worden deze berichten dan vaak nog
verder verstuurd, waardoor men uiteindelijk
een bericht heeft waarin soms honderden
persoonlijke e-mailadressen vermeld staan.
Zorg ervoor dat dit niet gebeurt! Dit kan heel
eenvoudig door de geadresseerden van je
e-mail niet in te vullen in vakje “aan”, ook
niet in het vakje “kopie of CC”, maar wel bij
“blinde kopie of BCC”. Op deze manier krijgt
de geadresseerde de andere e-mailadressen
niet te zien.
We hopen dat we je nu meer duidelijkheid
verschaft hebben in het kluwen van de
GDPR. Mochten er nog vragen zijn, dan
kunnen jullie natuurlijk nog steeds bij ons
terecht op het secretariaat.

We willen ook graag waarschuwen voor het
onbeveiligd gebruik van gericht beeldmateriaal op internet en sociale netwerksites.
Eens het beeldmateriaal online staat, heb

De redactie
(bronnen: adv. Janssen Tongeren - Scwitch)
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zondag 9 december 2018

Feestbanket
FEN-Vlaanderen
Aperitief om 13u00 - Aan tafel om 14u00
Menu

Aperitief met hapjes
Snoekbaars met kasteelaardappeltjes en een sausje van curry
Boschampignonsoep
Duo van kalkoen en varkenshaasje met warme groentenkrans en kroketjes
Appeltaartje met vanille-ijs

De Waterhoek

Orsmaelstraat 30 - 3450 Geetbets (Vlaams-Brabant)
Gelieve tijdig in te schrijven, het aantal deelnemers is beperkt - kostprijs: 65 euro/persoon
12
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De Naomiekes vieren 2 x 11
Tongeren, de oudste stad van ons Belgenlandje, is gekend voor haar Gallo-Romeins museum, haar stadsomwalling, de
7-jaarlijkse Kroningsfeesten, ... en nog veel meer. Maar, er wordt ook stevig carnaval gevierd door de inwoners en natuurlijk ook door de vele verenigingen die Tongeren rijk is. Eén van die verenigingen is CV ‘De Naomiekes’, die dit seizoen 22 kaarsjes mag uitblazen.
In 1996 zaten we samen met enkele vrienden thuis met bij Jefke. Dat was een wekelijks gebruik binnen onze vriendenkring.
Daar werd dan over vanalles en nog wat
gepraat: het weer, voetbal, enz... . Op een
avond kwam het carnaval ter sprake. Van
het één kwam het ander en het bleef niet bij
praten. We besloten om een carnavalgroepje
op te starten. Een vereniging uit de grond
stampen is één ding, maar het kind moet
natuurlijk ook een naam hebben. Jefke liet
zich, als grote fan van Naomi Campbell, al
snel de naam ‘De Naomiekes’ ontvallen. En
zo werd de carnavalgroep ‘De Naomiekes’
boven de doopvont gehouden.
In ons toenmalige lokaal, café ‘Het Wit

Paard’ in Tongeren, werd een
afspraak gemaakt met Jean-Jos
Lecoque, want we wilden graag
ook uitleg over het lidmaatschap
bij FEN. We sloten ons aan bij de
federatie en kregen het lidnummer
0894 toegewezen.
In de beginjaren waren we steevast wekelijks present op de vele
carnavalbals en ook op de stoeten
waren we aanwezig. Na een tijdje
minderde dat echter. Nu zijn we
slechts sporadisch nog aanwezig
op bals of een eetdag. Tijdens de vele optochten zijn we echter wel nog paraat met
de carnavalwagens die we zelf maken en
verhuren. Zelfs na al die
jaren organiseren we
na elk seizoen nog een
afsluitfeestje met een
hapje en een drankje
om de mensen te danken die altijd voor ons
klaar staan.
De meesten zullen de
Naomiekes kennen van
de verhuur van carnavalwagens. Zelf tot
over de landsgrenzen

zijn we actief. Afgelopen zomer waren we
nog in Amsterdam, waar we de deelnemers
van het IBC 2018 (International Broadcasting Convention) van het RAI-gebouw naar
de feestzaal mochten brengen met de Black
Pearl.
Iedereen kan ook naar ons ‘wagenpark’
komen kijken. Jaarlijks doen we een
voorstelling van de wagens tijdens een
grote opendeurdag gedurende het laatste
weekend van september. Dit jaar ging deze
carnavalsmarkt echter door tijdens het
weekend van 13 en 14 oktober 2018. We
heten u alvast altijd graag welkom.

CV De Naomiekes vzw

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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in de kijker

Oostham houdt minder gekende
carnavalstradities in ere
Doorheen het Vlaamse land kennen we allemaal het ‘klassieke’ carnaval met stoeten, prinsen, pluimen, wagens, gilles,
... . Dit is in het kleine Limburgse dorp Oostham niet anders, want ook daar is er een Raad van Elf en zijn er verschillende
carnavalverenigingen. Naast dit gekende carnaval kennen de Hamse inwoners echter ook nog andere tradities die aan de
carnavalsviering gekoppeld zijn, namelijk de vastenavondvieringen op ‘verloren maandag’ en ‘vette dinsdag’. Hieronder
proberen wij deze tradities een beetje te belichten, want het zijn gebruiken die niet door iedereen gekend zijn.

Beknopte geschiedenis
Om de herkomst van de vastenavondvieringen van Oostham te kennen, moeten we
terug naar de 17de eeuw, toen er al sprake
was van deze vieringen in het kleine dorp.
De meer recente versie van deze vieringen,
is gevormd rond verschillende ‘partijen’
(wijkgroepen), dewelke al vele jaren onafgebroken deelnemen aan de viering (met
uitzondering van de oorlogsjaren). Zo is
de partij van ‘Geneberg’ opgericht in 1777,
‘Kwamol’ in 1880 en ‘Gerhees en Langven’
pas na de bezetting van Wereldoorlog II. Het
hele carnavalsgebeuren heeft bovendien wel
iets militaristisch.

Ter ere van de ‘koning’ zal de rest van de
manschappen het lied van de koning zingen. De koning zelf mag een ordonnance
(adjudant) kiezen. Meestal wordt hiervoor
de beste vriend gekozen. Deze zal de koning altijd vergezellen en zowel op maandag
als dinsdag de kop van de haan meedragen
op een sabel.
Zo loopt verloren maandag stilaan af, maar
niet voor er nog tot in de vroege uurtjes gefeest wordt in de verschillende stamlokalen.
Ook de Raad van Elf en hun prins zijn dan
op stap, want zij zullen de verschillende
partijen een bezoekje brengen en de koning
een medaille overhandigen.

Verloren maandag
Op maandagochtend verzamelen de partijen
(enkel mannen) zich aan hun stamlokaal
en ze vertrekken omstreeks 9 uur met veel
klaroengeschal en kleurrijke kostuums door
de verschillende wijken op ‘bedeltocht’.
Hierbij gaan zij van deur tot deur en zingen
een lied, waarbij zij vragen voor een cent,
een stuk van ’t zwijn (spek) of eieren. Omdat de inwoners van Ham dan ook al eens
een geestrijk drankje uitschenken voor de
carnavalisten, wordt de groep geleid door
een kapitein, gesteund door zijn gardes.
Op die manier wordt er toch wat toegezien
op de orde.
Na deze bedeltochten verzamelen de mannen zich terug in het stamlokaal, waar zij
zich tegoed doen aan een welgesmaakt bord
spek met eieren. Ondertussen verzamelt de
lokale bevolking zich ook in de verschillende
lokalen, want omstreeks 17 uur begint het
‘hanenkappen’. Een dode haan wordt in een
mand gehangen,
waarna één voor
één de geblinddoekte mannen
met een houten
sabel zullen proberen de kop
van het lichaam
te scheiden. Wie
hierin slaagt, zal
zich koning mogen noemen voor
de rest van de
carnavalsperiode.

Vette Déstag
Op dinsdagochtend om 8 uur verzamelen de
partijen zich met kleine oogjes opnieuw aan
hun stamlokaal, waar zij een stevig ontbijt
voorgeschoteld krijgen. Daarna trekken de
verschillende partijen marcherend met trommelaars, klaroenblazers, vlaggen, voor- en
zijspringers, kortom in vol ornaat naar een
café in het centrum. De koning en zijn ordonnance wachten de partij al op in het café
waar hij een vat zal geven, maar eerst wordt
de partij door hem gekeurd. Na deze keuring begint er een intensieve kroegentocht
doorheen het
dorp. Tijdens
de kroegentocht zullen
de partijen
mekaar nooit
treffen in een
kroeg.
Voor de partijen het drinken
aanvatten in
een café wordt
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telkens het lied van de koning gezongen.
Tijdens de kroegentocht kan er ook al eens
wat deugnieterij uitgestoken worden, zoals
het proberen pikken van de haan of het
weglopen van de partij. Dit doet men dan
vooral om de gardes te plagen.
Halverwege de kroegentocht is het tijd om
even te passeren langs ‘winterhulp’. Hierbij
deelt de Raad van Elf sinds jaar en dag gratis
erwtensoep en pensen uit aan iedereen die
een hongertje heeft. En dat is meer dan
welkom na verschillende cafébezoeken.
Op ‘vette déstag’ zijn niet enkel de partijen
op zwier, maar ook de inwoners van Oostham en gelegenheidsgroepen zoals ‘de Pampers’, ‘de Jokers’, en ‘de Boeren’. De Boeren
zijn de ouderen van een partij die niet meer
deelnemen aan de hanenkap, maar wel nog
het plezier van carnaval willen beleven.
Omstreeks 18 uur zit de kroegentocht erop
en trekken de partijen terug naar hun lokaal
waar een stevige maaltijd (aardappelen,
stoofvlees, groenten, ...) op hen wacht.
Nu zit het carnaval er bijna op. De oudere
groepsleden trekken na het rustig ledigen
van hun pint terug naar moeder de vrouw,
terwijl de jongere groepsleden nog verder
feesten in één of ander café in het centrum.
Anno 2019 wordt deze mooie traditie na
honderden jaren nog altijd in ere gehouden,
ook al is dat soms niet evident in deze
moderne tijden. Het plezier is er alvast niet
minder op geworden. Meer informatie over
deze vastenavondstradities of over andere
Hamse carnavalszaken kan u terugvinden
op de facebookpagina ‘Ham viert carnaval’.

Glenn Bellinkx
Provinciaal Commissaris Limburg

in de kijker

Aaijd Preense 2015
zetten zich in voor Tevona
Carnavalisten hebben het hart op de juiste plaats. In ons ledenblad, de Gazet van de Carnavalist, zetten we de carnavalisten die zich voor een goed doel inzetten dan ook graag in de kijker. De oud-prinsen van 2015 van Lanaken, Veldwezelt,
Smeermaas, Gellik en Rekem verenigden zich als Aaijd Preense 2015 en besloten zich samen in te zetten voor mensen
die een duwtje in de rug kunnen gebruiken.
tot wonen, dagactiviteiten
en vrije tijd. Kortom een
goed doel waarvoor de Aaijd
Preense weer hun uiterste
best zullen doen, zodat
achteraf weer een mooie
cheque kan overhandigd
worden.
In navolging van vorig jaar
werd er ook weer een mooie
pin ontworpen, dewelke een
aanvulling is bij deze van de
vorige editie. De betekenis
van de letters op de pin
zal na verloop van tijd wel
duidelijker worden.
Na het overweldigende succes van vorig jaar
zijn ze klaar voor hun tweede editie van het
internationaal Aaijd Preensetreffen, dat ook
dit jaar weer zal doorgaan in het Ontmoetingscentrum Jeugdpark te Smeermaas op
zaterdag 27 oktober 2018.
Net zoals vorig jaar zal er weer een keur van
artiesten optreden om de avond luister bij
te zetten. Op het podium verwelkomen ze
onder andere Jus te Nève, Spik & Span, La
bamba en Marleen Rutten.
Vorig jaar mochten ze een cheque met het
mooie bedrag van 1111,11 euro overhandigen aan “Moeders met een missie”.
Ook dit jaar hebben ze gekozen uit één van
de vele goede doelen die wel wat steun
kunnen gebruiken; de opbrengst zal gaan
naar een tehuis van Tevona vzw te Lafelt
(Vlijtingen - Riemst). Tevona ondersteunt
volwassen personen met een verstandelijke beperking. Ze bieden een sterk gedifferentieerd zorgaanbod met betrekking

De Aaijd Preense 2015 nodigen dan ook graag weer alle ex-prinsen
(prinsessen), ex-jeugdprinsen (prinsessen),
ex-keizers ( keizerinnen), ex-narren en
na-tuurlijk alle sympathisanten uit om er
samen een geweldige avond
van te maken. Vanzelfsprekend
zijn ook actieve prinselijke
hoogheden welkom! Net als
vorig jaar hopen ze dat alle
aanwezig (ex)prinsen, (ex)
prinsessen, ... opnieuw van
de gelegenheid gebruik maken
om zich nog eens in hun prinselijke outfit te tooien. Dat
levert mooie beelden op en
denk eraan, het is voor het
goede doel!

in voorverkoop en kosten 5 euro per stuk,
inclusief de unieke pin.
Een telefoontje of een mailtje naar onderstaande gegevens volstaat en de rest volgt
dan wel.

Het team van Aaijd Preense 2015
Herman Oosterbosch
Biesweg 40 te 3620 Lanaken.
Tel.: +32479127965

Ze hopen alvast weer op een
grote opkomst in Smeermaas
op 27 oktober. De avond barst
los om 20u11.
Kaarten zijn enkel te verkrijgen
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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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advertenties “te huur” en “te koop”
Diverse wagens te huur
Com
mun
icatie
in he
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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

AANDACHT !

Te huur
Diverse carnavalwagens

Na 3 edities worden de zoekertjes niet meer
opgenomen in de gazet van de carnavalist.
Wenst u de advertentie toch te behouden,
dan dient u ons dit zelf te melden.
Te koop
Polyester en doek om
wagens en poppen te
maken of te herstellen

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

Indien het zoekertje vroeger mag verwijderd worden,
willen we u ook vragen om dit te melden.
Alle zoekertjes (met meer toelichting en foto’s)
zijn ook terug te vinden op onze website!

www.fenvlaanderen.be
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Contactadres : De Doorbieters - Lanaken
Nicole Houbrix - Kantoorstraat 7a - 3690 Zutendaal
GSM: 0479/49 23 63 - E-mail: houbrix.nicole@telenet.be
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1229/010718

Te koop
Trein thema steampunk. De praalwagen werd recent opgeknapt.
Er is de mogelijkheid om een rookmachine te plaatsen onder de
schoorsteen van de trein. Voldoende bergruimte. Inclusief verlichting. 10m lang, 2,5m breed en 4m hoog. Vraagprijs: € 1700.

1441/130818

Contactadres : The Snoopy’s - Zottegem
Nico Verstuyft - Merebaaistraat 4 - 9860 Oosterzele
GSM: 0496/57 66 50 - E-mail: zkvdesnoopys@gmail.com

Te koop
Wagen van het jaar 2018 te koop. Thema: reclame. Met inflatables.
Volledig of deels. Voor meer info en foto’s gelieve te bellen of
sms’en.

Contactadres : Krejeis vzw - Aalst
Kristof Renneboog - Hogevesten 2b - 9300 Aalst
GSM: 0477/85 62 48 - E-mail: kristof.renneboog@telenet.be

1702/220718

Contactadres : De Dotjes - Willebroek
Dylan Pauwels - Sint-Guibertusplein 11 - 2222 Itegem
GSM:0470/06 77 32 - E-mail: dylanpauwels@gmail.com

1991/260718

Te koop
Zelfrijdende carnavalwagen met verlichting, opbergplaats en (overdekte) plaats voor DJ. Prijs overeen te komen.

Te koop
Carnavalwagen thema dinosaurus, opbouw dinosaurus hoofd, 2
karren met het geraamte + staart, inclusief verlichting. Plaats voor
18 personen op de 2 karren. 45 bijpassende kostuums: vrouwelijke
met pruik e mannelijk met hoed, alsook voor iedereen verlichte accessoires. Per kar +/-8 meter lang, 3,2 m breed en 4,15 m hoog.

Te koop
1. Foam hoeden thema tovenaar. 14 stuks met verlichting. Prijs
bespreekbaar.
2. Belarus T25 zonder papieren - in perfecte staat. Nieuwe startmotor en batterij geplaatst.

Contactadres : De Barielgangers - Halle
David Walravens - d’Exaerdestraat 105 - 1501 Buizingen
GSM: 0499/90 12 89 - E-mail: david.walravens@hotmail.be
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1571/120618 - 190618

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

1333/140818

Te koop
Mooie kostuums te koop. Originele 5-delige kostuums. Hoed volledig uit foam met verlichting in de bek en de ogen. Kraag van jas
ook voorzien van verlichting, evenals in de stok. Voor meer info:
neem contact met ons op.

advertenties “te huur” en “te koop”
Te koop
Carnavalwagen te koop. Verschillende themamogelijkheden.

Te koop
1. Kledij te koop, 1 seizoen gedragen. Ideaal voor een startende
vereniging. Ongeveer 20 stuks.

1857/310518

1588/070618

Te koop
Praalwagen te koop van carnaval Ninove 2018 (6de plaats groepen
met wagen). Prijs overeen te komen.

1506/250518 - 220418

Te koop
1. Carnavalwagen te koop tegen sterk verlaagde prijs. Stevig
onderstel. 8m lang, 3m breed. Er zit een draaiplateau op. Onderstel kan gebruikt worden voor verschillende doeleinden.
2. Tal van kostuums te koop (piraten, politie, eskimo’s). 20-tal
kostuums per soort.

Contactadres : De Daffy’s - Roeselare
Davy Declercq - Kortemarkstraat 151 - 8820 Torhout
GSM: 0477/80 94 98 - E-mail: declercq.davy@hotmail.com

Contactadres : Ridders van de Kromme Elleboog - Halen
Linda Swinnen - Tuinwijkstraat 88 - 3450 Geetbets
GSM: 0496/68 16 18 - E-mail: linda_swinnen@telenet.be

0104/270518

Te koop
Schotse kledij, hand gemaakt. Volwassenen 35 stuks (€ 80) en kinderen 5 stuks (€ 40). Rok, speld, vest, hemd, das, hoed, kousen,
kousenband, sjaal. Verschillende maten.

Te koop
Wagen te koop met thema kasteel en aanhangwagentje voor
eventueel stroomgroep op te plaatsen. Prijs: € 1000,00

Contactadres : Kiekebos - Molenbeek-Wersbeek
Tom Van Loon - Halensebaan 30- 3461 Molenbeek-Wersbeek
E-mail: cvkiekebos1@outlook.com

Contactadres : Orde van de Teungerse Zwoan - Tongeren
Robby Kicken - Bovelingenstraat 181 - 3870 Heers
E-mail: robby.kicken@hotmail.com

Contactadres : Van ‘t Alverdrau Donker nkv - Ninove
Koen Vanopdenbosch - Steenweg 632 - 9470 Denderleeuw
GSM: 0474/45 16 76 - E-mail: koenvanopdenbosch@gmail.com
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1431/070518

Contactadres : De Zweitjatte - Ophoven
Helga Sleven - Leustraat 32 - 3640 Kinrooi
GSM: 0494/33 51 49 - E-mail: helga.sleven@telenet.be

1681/090618

2. Kledij met foampruiken. 33 stuks. Prijs op aanvraag.
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Contactadres : d’Oede Krakers - Ramskapelle
Kurt Vandecasteele - Heistlaan 353 - 8301 Ramskapelle
E-mail: kurt.vandecasteele2@telenet.be
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1824/110418

Te koop
Twee honden in goede staat. Op één hond kan je zitten. De andere
is een halve hond die men kan gebruiken om uit een deur/raam te
komen. Ook 2 bloemen met gezicht te koop.

1965/170418

Contactadres : Biestig Good Rekem - Rekem
Jasper Merken - Veldstraat 38 - 3621 Rekem
E-mail: jaspr-merken@hotmail.com

Te koop
Kledij en wagen te koop. 40 kostuums, origineel en eigenhandig
gemaakt. Eerste jaar in gebruik. Zowel grote als kleine maten en
kinderen. 2 stukken (karren) van de wagen zijn te koop. Locomotief en kolenkar. Let op, niet zelfrijdend, dus de onderstellen
moeten getrokken worden.

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

0993/130418

Contactadres : De Sharky’s - Steendorp
Eddy Vermeulen - Kapelstraat 69 - 9140 Steendorp
GSM: 0475/56 29 77 - E-mail: eddy.vermeulen@telenet.be

1515/140419

Te koop
Onderstel voor carnavalwagen te koop. 2,9 m breed en 5,4 m lang.

Te koop
Carnavalwagen te koop. Plaats voor +/- 25 personen. 12 m lang,
3,8 m breed en 4,4 m hoog. Vraagprijs +/- 2100 euro.

Te koop
Zelfrijdende carnavalwagen ‘vogeltje gij zijt gevangen’. In het
onderstel zit een oude volkswagen ingebouwd (1800 motor).
Mogelijkheid om een andere wagen te trekken is voorzien. Lengte
7,10 m, breedte 3,60 m en hoogte 4,4 m. Kan ook zonder opbouw
aangekocht worden of met een gedeelte opbouw. Prijs overeen te
komen.

Contactadres : De Pekkers - Blankenberge
Bart De Pauw - Koninginnelaan 114 A2 - 8370 Blankenberge
GSM: 0485/46 12 16 - E-mail: pekker@hotmail.be
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1493/100418

Contactadres : De Weerelt - Wellen
Mario Billen - Kukkelbergstraat 50 - 3830 Wellen
GSM: 0497/31 00 87 - E-mail: mariobillen@hotmail.com

1055/300418

Te koop
1. 44 kostuums met als thema Daltons. In zeer goede staat. Prijs
en aantal bespreekbaar.
2. Carnavalwagen met als thema luchthaven. Zeer degelijk onderstel. Ruimte voor stroomgroep, uitwerpmateriaal, wc en discobar.
Eventueel ook bijpassende kledij beschikbaar. Prijs overeen te
komen.

advertenties “te huur” en “te koop”

Contactadres : PUB - Merelbeke
Kirsten Debosscher - Kloosterstraat 35 - 9750 Zingem
GSM: 0476/29 79 92 - E-mail: kirstendebosscher@hotmail.com

0704/270318

Te koop
Carnavalwagen met bewegende draak en 27 kostuums met verlichte hoeden. Plateau is 7m lang en 3,40m breed. Langs beide zeiden
12 stopcontacten. De kop wordt met een takel omhoog gedaan.
Ook 4 drums op wielen inbegrepen.

1444/290318

Contactadres : Orde van de Poperingsche Potüls - Poperinge
Xavier Inion - Bruggestraat 143 - 8970 Poperinge
GSM: 0496/36 34 39 - E-mail: xavier.inion@telenet.be

Te koop
Overdekte carnavalwagen in goede staat. Zeer veel opslagruimte,
plaats voor een koelkast, muziekinstalltie, ... . Neerklapbare, beveiligde trap. Kan ongeveer een 30-tal personen vervoeren. Wagen
is geremd. Te koop wegens plaatsgebrek.

Contactadres : De Clubmannekes vzw - Ronse
Christophe Delusinne - Clementine De Niestraat 8 - 9600 Ronse
E-mail: christophe.delusinne@pandora.be

1266/270318

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

1493/270318

Te koop
1. Drakenwagen voor carnaval of haloween. Stevig onderstel met
draaias vooraan. In de draak ruimte voorzien voor stroomgroep
en muziekinstallatie. L 11m - B 3,60m - H 4,4m. Ook verlichting
voorzien. Prijs overeen te komen.
2. Carnavalwagen ‘Het Feestvarken’ L 11m - B 3,2m - H 4,4m. In
de wagen ruimte voor stroomgroep en muziekinstallatie. Richtprijs
1500 euro.

Te koop
1. 30 kostuums met hoed en alle toebehoren. In zeer goede staat.
Voor alles 500 euro.
2. 10 Gilles kostuums in zeer goede staat met hoed en echte Gilles
klompen en mandjes.

Te koop
Carnavalwagen ‘Blind getrouwd’, inclusief onderstel met 3 assen.
Voorzien van led-verlichting. Stalen constructie bekleed met piepschuim, banken in multiplex, koppen in piepschuim. Slechts in 1
stoet gebruikt.

Contactadres : De Walletons - Merelbeke
Wannes Kieckens - Mellestraat 89 bus 01 - 9050 Gentbrugge
GSM: 0496/56 08 36 - E-mail: wannes.kieckens1@telenet.be
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1072/220318

Contactadres : De Liller Meulewiekers - Sint-Huibrechts-Lille
T. Vanendert - Lindestraat 17 - 3910 Neerpelt
GSM: 0496/78 01 48 - E-mail: lillermeulewiekers@gmail.com

1952/030418

Te huur
6 prachtige praalwagens te huur met veel plaats. De meesten zijn
voorzien van wc en verlichting. Voor meer info, beschikbaarheid en
prijs zie www.lillermeulewiekers.be of 0473/34 13 74
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1599/200318
1129/170318

Contactadres : De Leutentreuters - Wetteren
Lorenzo Verhelst - Provinciebaan 139 - 9270 Kalken
GSM: 0484/86 33 96 - E-mail: lorenzo.verhelst@icloud.com
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1591/150318

Te koop
Opbouw wagen en kostuums te koop thema ‘Alice in Wonderland’.
Alle stukken van de wagen zijn te koop en 11 kostuums (1 kind).
Ook 11 foam-hoeden. Matenfiche kostuums en hoeden te bekomen. Detailfoto’s en prijzen via persoonlijk bericht.

Contactadres : De Molensteenvrienden - Sint-Gillis-Waas
Ronny Stuer - Stroperstraat 5c - 9170 Sint-Gillis-Waas
GSM: 0495/69 59 19 - E-mail: ronnystuer@telenet.be

0606/150318

Te koop
Zelfrijdende prinsenwagen met verlichting. Prijs overeen te komen.

Te koop
Kostuums en opbouw wagen thema ‘muziek’ te koop. Kostuums
met led-verlichting, gitaren, rokje en hoeden verlicht.

Contactadres : The Titti Twisters - Hamme
Tom De Beule - Slangstraat 66 - 9220 Hamme
E-mail: debeule.tom@telenet.be

Contactadres : De Slekketisjen - Lede
Viviane Mertens - Charleroistraat 6a - 9340 Lede
GSM: 0494/58 77 51 - E-mail: viv.jacques.vm@gmail.com

Te koop
Praalwagen thema ‘bloemen’ met bijhorende kostuums. Bloemenwagen bestaat uit een heel stevig onderstel. Op de wagen staat
een vlinder en 2 schommelende bloempotten waar 4 personen
kunnen plaatsnemen. Kerstverlichting inbegrepen in de prijs. Spots
niet inbegrepen.

Contactadres : Nabukodonosor - Rupelmonde
Kurt Smet - Akkerstraat 41 - 9140 Temse
GSM: 0476/30 28 73 - E-mail: qrt.3@telenet.be
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1091/150318

Contactadres : Tienentander - Halle
Stephen De Koster - Cypriaan Verhavertstraat 109 - 1500 Halle
E-mail: de.koster.stephen@telenet.be

0868/180318

Te koop
Pop en ram in piepschuim. Behaalde dit jaar de 2de plaats. Prijs
voor de 2 stuks 100 euro.

Te koop
Kledij te koop: kostuumkast met duurtjes en spiegel achter de
deurtjes. Ideaal voor interactie tijdens carnavalstoeten. Prachtige
stof. 14 kasten voor volwassenen en 4 voor kids. Prijs overeen te
komen.

advertenties “te huur” en “te koop”

Te koop
Wagen met 17 kostuums. 1 remorque met brandweerwagen en
poppen op. En losse poppen van remorken en trekker met bijhorende kostuums.

Contactadres : De Sharky’s - Steendorp
Eddie Vermeulen - Kapelstraat 69 - 9140 Steendorp
Tel: 03/744 13 04- GSM: 0475/56 29 77 - E-mail: eddy.vermeulen@telenet.be

Te koop en te huur
Zelfgemaakte kostuums thema ‘alien’. Broek en vest kunnen ook
gebruikt worden voor ander thema.

1329/270218

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

Te koop
Prachtige praalwagen uit 3 delen, volledig verlicht, ook Zwiterse
Garde kostuums beschikbaar en pausenkostuum. Prijs overeen te
komen.

Contactadres : ‘t Hams Laweit - Hamme
Leni Peelman - Priester E. Poppestraat 52 - 9220 Hamme
Tel: 052/48 11 23 - E-mail: lenipeelman@gmail.com
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1845/230218

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

1394/050318

Te koop
Carnavalwagen mammoet draak. Verschillende thema’s mogelijk.
Op de wagen is plaats voor 10 personen. Achteraan ingebouwde lift
voor 2 à 3 personen. Ingebouwde led-verlichting. Kop mammoet
beweegt heen en weer met persluchtcilinder. L 12m - H 4m - B 3,2
m. Prijs € 2200 met luchtdrukcilinder - € 2000 zonder luchtdrukcilinder. Bijpassende overbouw tractor met bewegene kop € 350.

Contactadres : The Crazy Gang - Hasselt
Philippe Verhelst - Deken Habrakenstraat 17 - 3511 Hasselt
GSM: 0479/23 11 25 - E-mail: info@thecrazygang.be

1515/010318

0663/130318

Contactadres : De Vrie Kadeikes - Halle
Chris De Greef - Jubellaan 20 - 1500 Halle
Tel: 023/56 74 32 - GSM: 0475/34 05 78 - E-mail: info@devriekadeikes.be

1961/070318

Te koop
Prachtige polyester carnavalwagen met plaats voor 30 personen.
Veel opslagruimte en plaats voor een stroomgroep.

Te koop
Praalwagen en kostuums te koop zowel voor volwassenen als kinderen. Meer inlichtingen te bekomen via e-mail.
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Contactadres : De Moese Moemers - Moerzeke
Joris Vermeir - Sint-Bernarduswijk 9 - 9220 Hamme
E-mail: vermeir_jozn@hotmail.com
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1302/160218 - 1302/150218

Te koop
1. Masker vintage circus. Ijzeren frame met daarop piepschuim
platen. Het masker is 3,6m hoog en 3m breed. Op de rand van het
masker zijn 15 lampen geplaatst.
2. Circusmolens. De cirkels om in te lopen zijn 2,05m hoog. De
molens draaien op een as van 60mm en 3,1m lang.

0997/190218

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

Te koop
Prachtige 2-delige carnavalwagen thema ‘rollercoaster’ met 28
bewegende zitplaatsen en bijpassende kostuums. Vraagprijs 2200
euro.

Contactadres : Amuuze rbv - Ronse
GSM:

- E-mail:

1766/160218

Contactadres : De Totentrekkers - Lokeren
Jorgen De Grande - Windhaarstraat 8 - 9160 Lokeren
GSM: 0472/64 71 47 - E-mail: jorgendegrande@gmail.com

1328/190218

Te koop
Praalwagen en kostuums te koop. Met of zonder onderstel. 18 kostuums voor volwassenen en 5 kostuums voor kinderen. Inclusief
verlichting in jas en hoed.

Te koop
Carnavalwagen thema majoretten. 4 wagens met verlichting. De
wagens zijn volledig bekabeld. Van één wagen kunnen twee poppen uitgeschoven worden. Ook 40 kostuums beschikbaar. Kan ook
zonder kostuums. Prijs overeen te komen.

Te koop en te huur
Praalwagen thema ‘Star Wars’ te koop. L 15m - B 4m - H 5,2m.

Contactadres : Oekandanou - Steendorp
Luc Mostien - Stationstraat 43 - 9170 Sint-Gillis-Waas
GSM: 0496/44 34 03 - E-mail: luc.mostien@pandora.be
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1595/110218

Contactadres : De Kettermuitsvrienden - Tielrode
Tom De Bouw - Hogenakkerstraat 20 - 9140 Temse
GSM: 0472/98 52 66 - E-mail: tom.de.bouw@hotmail.com

1203/200218

Te koop
Prachtige carnavalswagen met bewegende delen , thema ‘bouwvakkers’. Wagen is om te duwen maar kan ook getrokken worden.
L 15m - B 3,25m - H 5,25m. Afbouwen voor transport naar 4m.
Motoren van bewegende delen zijn niet inbegrepen. Onmiddellijk
beschikbaar.

advertenties “te huur” en “te koop”
Te koop
Praalwagen te koop: 2 wagens met aparte poppen. De wagens zijn
3,5 m breed en ongeveer 7 m lang.
De kleren zijn eveneens te koop.

Te koop
Carnavalwagen thema Kermis, met of zonder kostuums (20tal). Liefst alles in één geheel te koop. Op de wagen is een toilet
voorzien, alsook plaats voor een discobar en kledij achteraan de
wagen. Contact opnemen bij voorkeur na 14 uur.

1172/070218
Contactadres : De Kadeitschiest - Ronse
Bekers Christophe - Germinal 88 - 9600 Ronse
GSM: 0476/70 18 75 - E-mail: caitlynn1@hotmail.com

Contactadres : De Voddeboalen - Sint-Gillis-Waas 1836/030218
Jeffrey Piselé - Tweehagen 11 - 9170 Sint-Gillis-Waas
Tel.: 03/336 55 95 - GSM: 0468/12 78 22 - E-mail: cvdevoddeboalen@hotmail.com

Te koop
Praalwagen: 3 poppen met onderstel en opbouw (2 bomen en 2
lantaarnpalen) met 4 staan- en 4 zitplaatsen. Lengte 8 m, breedte
3,20 m, hoogte 3,95 m. 15 bijhorende kostuums te koop. Prijs
overeen te komen.

Contactadres : De Spetsers - Zottegem
1394/280118
Johan Persoons - Ten Bosse 64 - 9620 Zottegem
GSM: 0472/42 08 02 - E-mail: jo.persoons@telenet.be

Contactadres : De Kazoebereers - Zottegem
0636/180118
Hulstaert Gunther - Langestraat 4 - 9620 Zottegem
GSM: 0476/50 07 05 - E-mail: gunther.hulstaert1@telenet.be

Te koop

Te koop
Carnavalwagen, polyester met draaiende pop. Beschikbaar na carnavalseizoen 2018. B 2,5 m - L 7 m - H 3,5 m.

Zelfwiebelende bol.

0789/141217
Contactadres : De Maskottes - Halle
André Detournay - Bergensesteenweg 524 - 1502 Lembeek
GSM: 0495/80 81 78 - E-mail: garage.detournay@skynet.be

Contactadres : De Twiefeleire - Lanaken
Marc Fripont - Tramstraat 13 - 3770 Riemst
GSM: 0468/18 85 82 - E-mail: fripont.mertens@telenet.be
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1644/251217

Te koop - Te huur
Carnavalwagen Neptunus, Diep in de zee, Zeemeermin. Meerdere
wagens met beelden en bewegende onderdelen. Ingebouwde
led-verlichting. Bijpassende kledij (+/- 35 stuks) met ingebouwde
verlichting en drietanden met verlichting.
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In Memoriam
Ingetogen willen wij even terugdenken aan diegenen die ons jammer genoeg kort geleden zijn ontvallen.
De Heer
Ben DE VEIRMAN

lid van de Orde der Dzjakkers
lid van CV De Walletons
Geboren te Gent op 9 juni 1971
Overleden te Gent op 1 juni 2018

De Heer
Gerard VLASSELAERS

lid van de Ridders van Brunengeruz
Echtgenoot van mevrouw Betty Rossieau
Geboren te Schaarbeek op 17 maart 1937
Overleden te Tienen op 20 juni 2018

De Heer
Kirs De Bal

Voorzitter van de Toengelse Dansmariekes
Echtgenoot van mevrouw Ingrid Bens
Geboren te Herentals op 21 augustus 1968
Overleden te Edegem op 3 juli 2018

De Heer
Peter DEVOS

Erevoorzitter Orde van ‘t Belgiekske
Geboren te Kortrijk op 2 maart 1973
Overleden te Gits op 11 juli 2018

De Heer
Joannes (Jan) JANSEN

Medestichter “Raad van Elf” Lommel
Prins Carnaval 1974
Echtgenoot van mevrouw Louisa Monten
Geboren te Lommel op 13 februari 1936
Overleden te Overpelt op 9 augustus 2018
De Heer
Guido HENDRICKX

Ere-groothertog CV Orde van de Pietermannen
Keizer van de stad Leuven
Echtgenoot van mevrouw Annie Rummens
Geboren te Heverlee op 18 juni 1941
Overleden te Leuven op 9 september 2018

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

KARNAVALVERENIGING DE KAZOO’s
sporthal meulenbroek

FEEST DER

GOEDGEMUTSTEN

Zaterdag 5 januari 2019
Het Feest der Goedgemutsten is het jaarlijkse
ledenfeest van FEN-Vlaanderen. De federatie mag dan ook
verwachten dat de aangesloten leden
massaal op dit evenement aanwezig zijn.
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