
“De gazet van de carnavalist”
bestaat 4 x 11 jaar !
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Eerste Euregionale
Carnavalbeurs

is een schot in de roos !
Kerjuizenuize

1 x 11

Gilbert Opsteyn
Ereburger
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Geachte lezers,
Beste carnavalsvrienden,

De zomermaanden zijn weer achter de rug 
en de bladeren aan de bomen verkleuren 
en beginnen te vallen. Dat betekent tra-
ditiegetrouw dat de ‘zomerslaap’ van de 
carnavalisten stilaan ten einde loopt en 
dat de eerste editie van ‘De Gazet van 
de Carnavalist’ van het nieuwe seizoen in 
de bus valt. En dat is zo al 44 seizoenen 
lang! In uw handen heeft u namelijk de 
eerste editie van de 44ste jaargang van 
onze gazet. In carnavalmiddens is dat 
een heus jubileum en de reden om ook 
even terug te blikken in de tijd! Dit kan u 
verder in deze editie terugvinden, maar ik 
wil al van de gelegenheid gebruik maken 
om iedereen die in die 44 jaar op één of 
andere manier meegewerkt heeft aan onze 
gazet van harte danken. Ik wil u, beste 
lezer,  ook uitnodigen om in de toekomst 
zelf een bijdrage te leveren, al bedoel ik dit 
dan vooral los van de zoekertjes. Want, en 
dat mag gesteld worden, het is jammer dat 
jullie niet meer en vaker gebruik maken van 
dit medium om bepaalde zaken in de kijker 
te plaatsen. Het is toch jullie ledenblad!   

Op 11 november om 11:11 uur gaan we 
allemaal weer echt van start. Dat is niet 
meer bijzonder lang en ik wil jullie vragen 
om in afwachting van de start van het sei-
zoen even na te denken over het carnaval 
dat ons allemaal zo nauw aan het hart 
ligt.  We zijn allemaal gepassioneerd door 
carnaval, een volkstraditie pur sang die we 
in ere moeten houden en samen op een 
positieve manier moeten uitdragen. Wij als 
federatie - en dat is de enige reden van ons 
bestaan - moeten alle carnavalisten hierin 
bijstaan en ondersteunen waar mogelijk. 
We moeten dit doen voor alle carnavalisten 
zonder onderscheid en dat is dan ook onze 
drijfveer. Dat wil echter niet zeggen dat al-
les zomaar kan! Het is dan ook zeker niet 
slecht om - vooraleer we op 11 november 
onze plunje aantrekken - even echt stil te 
staan met wat carnaval is of zou moeten 

zijn, hoe we dat samen beleven en hoe dat 
op een betere manier kan. Carnaval heeft 
jammer vaak een negatieve bijklank en wordt 
vereenzelvigd met overmatig drankgebruik, 
buitensporigheden, overlast, ... . We kun-
nen de ‘buitenwereld’ daar helaas niet altijd 
ongelijk in geven en jammer genoeg worden 
we allemaal meegetrokken in dit negatieve 
beeld. Het is dan ook hoog tijd dat we aan 
ons imago gaan werken, dat we de gebrui-
ken en tradities weer centraal stellen, dat 
we een halt durven toeroepen aan diegenen 
die ons imago besmeuren en aan excessen, 
dat we oog hebben voor de kwaliteit van de 
carnavalsbeleving (zowel voor de carnavalist 
als de toeschouwer) en dit alles in een sfeer 
van samenhorigheid, vriendschap, leute en 
plezier! Nogmaals, dat wil niet zeggen dat 
we een onderscheid moeten maken tussen 
de échte carnavalisten, maar wel dat we het 
kaf van het koren moeten scheiden en de 
niet-carnavalisten moeten weren, die onder de 
noemer van carnaval enkel schade toebrengen 
aan de reputatie ervan! Samen kunnen we dit 
en moeten we dit doen!  

Tijdens de algemene statutaire vergadering 
van mei heeft onze bestuursploeg de verster-
king gekregen van vijf nieuwe bestuursleden. 
We verwelkomen Andy Bollen en Johan 
Geerkens voor de provincie Limburg, Patrick 
Caekebeke en Geert Duchateau voor Oost-
Vlaanderen en Louis Thomas voor Vlaams-
Brabant. We hebben op deze vergadering 
ook afscheid genomen van Willy Verhaegen 
na 28 jaar trouwe dienst, waarvoor we hem 
vanzelfsprekend bijzonder dankbaar zijn!  Ons 
team van FEN-commissarissen bestaat nu uit 
44 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 620 leden 
hun lidmaatschap  vernieuwd. We danken u 
alvast voor dit vertrouwen, want dat is voor 
ons een maatstaf van appreciatie voor het 
werk dat we voor u verrichten. 

Er moet dus hard gewerkt worden, want  zon-
der dat werk staan we nergens. Maar wees 
gerust, we zijn er weer klaar voor!

Dat werk doen we als FEN-commissarissen 

allen vrijwillig en onbaatzuchtig. Ik wil daarom 
ook oproepen om het werk dat de FEN-com-
missarissen jaarlijks leveren te respecteren, 
want zij zullen steeds klaarstaan om op al 
uw vragen in verband met de werking van 
FEN-Vlaanderen een antwoord te geven. Dat 
respect lijkt soms helaas zoek en we worden 
- naar ons gevoel - soms enkel gezien als 
leverancier van jaarorden en speldjes. We 
hopen dit tij ook te kunnen keren.    

In onze agenda’s staan al heel wat activiteiten 
en vergaderingen genoteerd. Zo ook de FEN-
evenementen van het seizoen 2020, waarop 
we u graag allemaal verwelkomen.  

Eén van die evenementen is al achter de rug, 
namelijk de eerste  en bijzonder geslaagde 
editie van de Euregionale Carnavalbeurs te 
Ham op 28 en 29 september, waarvoor een 
welgemeende dankuwel aan de initiatiefne-
mers, helpende handen en bezoekers.

Onze buutte-school BOL is ook weer van start 
gegaan met een nieuwe lichting studenten en 
een klas gevorderden. Op 24 november bent 
u in het ontmoetingscentrum “Tentakel” te 
Zonhoven dan ook weer hartelijk welkom op 
de 25ste Try-Out om het resultaat van hun 
harde werk te aanschouwen. 

Op zondag 8 december staat het 39ste FEN-
Feestbanket op het programma. Een zondag-
namiddag, 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 Oude Kaasma-
kerij’ te Passendale (West-Vlaanderen).

Ons grote ledenfeest, het Feest der Goed-
gemutsten, zal wederom doorgaan in de 
provincie Oost-Vlaanderen en wordt georga-
niseerd door het Organisatiecomité Karnaval 
Ledeberg. De Gentse ‘Eskimofabriek’ zal om-
gebouwd worden tot een heuse narrentempel 
waarin we u op zaterdag 4 januari 2020 graag 
massaal verwelkomen. 

Zo beste vrienden, het eerste voorwoord voor 
het seizoen 2020 is neergepend en stemt mis-
schien wat tot nadenken, maar dat is soms 
nodig nietwaar? Om af te sluiten wens ik u 
een geweldig en een zeer aangenaam carna-
valseizoen toe.

Luc VAN DIJCK
Ondervoorzitter FEN-Vlaanderen 
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bestuursleden 2020

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: jeroen@fenvlaanderen.be
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: OOSTERBOSCH Herman   Biesweg 40   3620 LANAKEN   GSM: 0479/12.79.65   E-mail: herman.oosterbosch@gmail.com
Provinciaal commissaris: HUMBLET Jo  Op de Meer 6a  3740 GROTE-SPOUWEN (Bilzen)   Tel: 089/73.36.83   GSM: 0479/43.75.69  E-mail: humbletjo@gmail.com
Provinciaal commissaris: MOONEN Servé   Maaseikersteenweg 3  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: PEETERS Bert   Karel de Grotestraat 35   3920 LOMMEL   GSM: 0479/35.24.18   E-mail: berreke.peeters@hotmail.com
Provinciaal commissaris: PEUSENS Danny   Heirbaan 147   3620 REKEM (Lanaken)   GSM: 0472/07.47.12   E-mail: peusens_danny@hotmail.com
Provinciaal commissaris: MARTENS Tom   Pater Asteerstraat 41   3970 LEOPOLDSBURG   GSM: 0477/54.12.53   E-mail: tom@kampkarnaval.be
Provinciaal commissaris: SEGERS Bart   Meershoven 117   3740 BILZEN   Tel: 089/50.24.32   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
Provinciaal commissaris: BOLLEN Andy   Raes van Heerslaan 18   3870 HEERS   Tel: 011/48.45.69   GSM: 0492/06.96.20   E-mail: andy.bollen@outlook.com
Provinciaal commissaris: GEERKENS Johan   Centrumstraat 22   3660 OUDSBERGEN   GSM: 0497/89.08.56   E-mail: info@jgservice.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: DE STORCKE Germain  Leedsesteenweg 160  9420 ERPE-MERE   Tel: 053/80.21.90   E-mail: storck@telenet.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
Provinciaal commissaris: CAEKEBEKE Patrick   Oordegemsesteenweg 174   9230 WETTEREN   GSM: 0477/79.61.80   E-mail: patrick.caekebeke1@telenet.be
Provinciaal commissaris: DUCHATEAU Geert   Koning Albertlaan 38   9140 TEMSE   GSM: 0468/.13.25.96   E-mail: duchateau-geert@outlook.com

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
Provinciaal voorzitter: ACKERMANS Jean  Lindenstraat 160  1800 VILVOORDE   Tel: 02/305.46.44    GSM: 0477/66.49.97
Provinciaal secretaris: VANGERVEN Ludo  Oudergemselaan 3  1933 STERREBEEK  Tel: 02/767.01.93   GSM: 0498/70.72.55   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
Provinciaal commissaris: THOMAS Louis   Diestsesteenweg 81   3300 TIENEN   GSM: 0497/92.16.68   E-mail: thomas.louisdj@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   
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nieuwe bestuursleden

Nieuwe bestuursleden FEN-Vlaanderen
Ter gelegenheid van de jongste statutaire vergadering op woensdag 15 mei 2019 te Merksem, werd de Algemene 
Vergadering versterkt met 5 nieuwe krachten. Wij stellen ze graag even voor. Op de pagina hiernaast vindt u de volledige 
samenstelling van de Algemene Vergadering met alle contactgegevens.

FEN-Vlaanderen wenst de nieuwe commissarissen alle succes toe bij het uitoefenen van hun mandaat.
We danken tevens uittredend bestuurslid Willy Verhaegen voor zijn jarenlange inzet voor onze federatie.

Patrick CAEKEBEKE
Provinciaal commissaris

Oost-Vlaanderen

Andy BOLLEN
Provinciaal commissaris

Limburg

Louis THOMAS
Provinciaal commissaris

Vlaams-Brabant

Geert DUCHATEAU
Provinciaal commissaris

Oost-Vlaanderen

Johan GEERKENS
Provinciaal commissaris

Limburg

Onze nieuwe jaarorden en hoedspeldjes zijn klaar !
Reeds vele jaren mogen we rekenen op de creativiteit van
gewezen 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 !!!

Nieuwe jaarorde en speldje 2020
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in de  kijker

Gilbert Opsteyn, medestichter van FEN, 
is ereburger van Maasmechelen !

Op dinsdag 28 mei 2019  mocht Gilbert Opsteyn, medestichter van FEN, het ereburgerschap van de gemeente Maasmech-
elen in ontvangst nemen. De schouwburg van het cultuurcentrum zat behoorlijk gevuld toen Gilbert naar binnen geleid 
werd. Een verrassing die hij zich beslist nog lang zal blijven herinneren! Niet iedereen krijgt immers het ereburgerschap 
van een stad of gemeente toegewezen. Er moeten al behoorlijk wat wapenfeiten en opmerkelijke realisaties op je pal-
mares staan alvoers je hiervoor in aanmerking komt. 

Wat Gilbert Opsteyn betreft, heeft men 
wellicht niet zo erg lang moeten zoeken om 
zijn palmares te stofferen. Wat deze man 
allemaal heeft verwezenlijkt en voor mekaar 
heeft gekregen in de gemeente Maasmech-
elen gedurende pakweg de laatste vijftig 
jaar, is gewoon fenomenaal. 

Tijdens de viering, die in goede banen 
geleid werd door Armand Schreurs (Boer 
Firmin), werden talloze vertegenwoordigers 
van verenigingen en organisaties, waar 
Gilbert hetzij de stichter zoniet de drijvende 
motor van was, één voor één naar het po-
dium geroepen met de bedoeling de talrijk 
opgekomen genodigden, waaronder een 
aantal belangrijke politieke figuren, kennis 
te laten maken met hun wedervaren en 
herinneringen aan het doen en laten van 
Gilbert. Het was een aaneenschakeling van 
anekdotes, straffe verhalen en memorabele 
herinneringen, afgewisseld met de nodige 
humor. De superlatieven die door de micro 
galmden aan het adres van Gilbert, waren 
op de duur niet meer bij te houden en 
naarmate de avond vorderde, werd het 
alsmaar duidelijker in welke domeinen van 
de samenleving de gevierde zijn stempel 
had weten te drukken. Niet alleen in de 
culturele, sportieve en politieke wereld was 
Gilbert de persoon die de gewone man 
in de straat wist te verenigen en te moti-
veren. Ook als leerkracht onderscheidde 
hij zich van velen door de wijze waarop hij 
zijn leerlingen, zowel de primussen als de 
minder begaafden, wist mee te trekken en 
aan te porren om het beste van zichzelf te 
geven. Ieder mens draagt immers specifieke 
talenten in zich. De kunst is om ze te leren 
ontdekken. Een eigenschap waarvoor Gilbert 
door zijn ex-collega’s leerkrachten uitermate 
geprezen werd.  

Stuk voor stuk persoonlijke kwaliteiten en 
talenten die als een rode draad door zijn 
leven lopen. Mensen samenbrengen en 
hen begeesteren zijn steeds en altijd ken-
merkende gaven geweest van Gilbert. Een 
doorzetter pur sang die geen enkele hinder-
nis uit de weg ging. Iemand die er, eens hij 
een doelstelling voor ogen had, met een 

merkwaardige inzet en genialiteit voor ging. 
Als je tot zijn team behoorde, verwachtte 
hij eveneens een onvoorwaardelijke inzet. 
En laten we ook eerlijk zijn, de simpelste 
om mee samen te werken, was hij niet! 
Voor niemand! Iedereen stond bij hem op 
gelijke voet, maar wie zich op sleeptouw liet 
nemen of zich ontpopte als wieltjeszuiger en 
dus geen voorvechtersrol ten toon spreid-
de, moest het op de één of andere wijze 
ontgelden. Er gewoon voluit hand in hand 
tegenaan gaan, was zijn visie en drijfveer. 
Mede hierdoor is hij er als geen ander in 
geslaagd om grootse zaken te realiseren. 
Denken we in de eerste plaats maar aan 
de gereputeerde carnavalsvereniging ‘De 

Zavelzekskes’ uit Maasmechelen, waarvan 
hij samen met enkele vrienden niet alleen de 
stichter was, maar er ook met veel creativi-
teit voor geijverd heeft om deze vereniging 
de vijf voorbije decennia van een klein 
cafégroepje te laten uitgroeien tot één van 
de beste carnavalsverenigingen in Limburg. 

Als je bij carnavalsverenigingen peilt naar de 
oorsprong van hun vereniging, dan stel je 
vaak vast dat “puur toeval” vaak de cruciale 
rol heeft gespeeld. Het verhaal van enkele 
vrienden die wat zitten te keuvelen in een 
gezellige kroeg en plots, tussen pot en pint, 
al dan niet lichtjes aangeschoten, beslissen 
om met een aantal mensen deel te nemen 
aan de optocht in hun stad of gemeente, is 
er eentje dat we vaak te horen krijgen. Wel 
in Maasmechelen heeft zich destijds een 
gelijkaardig scenario afgespeeld. In 1964 
gingen een groep vrienden, waaronder 
dus ook Gilbert,  al eens een pint pakken 
in Kotem, waar in die tijd al een heuse 
carnavalstoet uittrok. Tussen pot en pint 
kwamen de woorden: “Wat kunnen die van 
Mechele? ... Niets. Wij hebben een stoet en 
Mechele nog geen wagen.”

Het laat geen twijfel bestaan dat deze op-
merking bij de vriendengroep uit Mechele 
niet in dovemansoren viel en dus werd 
beslist om met een wagen deel te nemen 
aan de eerstvolgende stoet in Kotem. Na 
enkele keren deelgenomen te hebben aan 
de stoet in Kotem had de carnavalsmicrobe 
haar werking al duidelijk ingezet met als 
uiteindelijk resultaat de oprichting van de 
KC De Zavelzekskes en de organisatie van 
een carnavalstoet in Mechele.              

Gilbert was dus in 1966 vanop de eerste 
rij betrokken bij de stichting van KC De 
Zavelzekskes uit Maasmechelen (toen nog 
Mechelen-aan-de Maas). Hij werd meteen 
gebombardeerd tot voorzitter, een functie 
die hij met hart en ziel zou blijven waarne-
men tot in 1988. Daarna ontving hij “voor 
het leven” de titel van president van de 
vereniging.

Wat deze man in Maasmechelen op het 
vlak van carnaval met een ongelooflijke ge-
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in de kijker

drevenheid en inspiratie wist te realiseren, 
is nauwelijks te omschrijven. Het is gewoon 
subliem!

Daarnaast mogen we zeker het Carnavals-
museum van Maasmechelen niet vergeten. 
Ook daar heeft hij meer dan een serieuze 
vinger in de pap gehad. Een geesteskind dat 
hij trouwens momenteel nog steeds met veel 
ijver in bescherming neemt. 

En ja, wat we zondermeer in de kijker horen 
te plaatsen is het feit dat hij aan de wieg 
heeft gestaan van de Federatie Europese 
Narren. Het was hij die in 1970 met twee van 
zijn Maasmechelse vrienden, Henri Vranken 
en Herman Venderickx, naar Nürnberg trok 
om daar de grondslag te leggen van onze 
huidige federatie. 

Een zoveelste bewijs dat Gilbert altijd iemand 
geweest is die de meesterlijke gave had om 
in de toekomst te kijken en 
om vooruit te denken. Hij 
durfde risico’s te nemen 
en alleen het beste was 
goed genoeg voor hem. 
Een opmerkelijk feit in 
de carnavalsgeschiedenis 
van Gilbert dat trouwens 
uitvoerig en met bijzonder 
veel fierheid aangehaald 
werd in de toespraken van 
de schepen van cultuur, de 
heer Romain Hamers en de  
burgemeester, de heer Raf 
Terwingen.                   

Immers, in 1968 werden 
tussen enkele Duitse 
en Belgische carnavals-
verenigingen al contacten 
gelegd, met de bedoeling 
een Europese carnavals-
organisatie op te richten.
Maar de feitelijke bal werd 
aan het rollen gebracht op 
het moment dat er tussen 
de carnavalsvereniging De 

Zavelzekskes uit Maas-
mechelen, onder leiding 
van Gilbert Opsteyn, 
en dans- en majorette-
groep Die Findelkinder 
uit Mönchen-Gladbach, 
onder de leiding van Ger-
hard Heinze, contacten 
ontstonden.  Als gevolg 
van de groeiende vriend-
schap tussen beide per-
sonen ontstond het idee 
om een grensoverschrij-
dend (Europees) verbond 
op te richten. 

De allereerste interna-
tionale vergadering werd 

gehouden op 21 september 1968 te 
Mönchen-Gladbach. De eerste steen van 
de verbroedering was dus gelegd, terwijl 
het overkoepelend orgaan het levenslicht 
zag. Gilbert Opsteyn werd hiervan de eerste 
voorzitter.

Kortom, onze Belgisch-Limburgse carnavalis-
ten, Gilbert Opsteyn en zijn vrienden, heb-
ben aan de basis gelegen van een federatie 
die we vandaag in Vlaanderen kennen onder 
de naam FEN-Vlaanderen, maar die nog 
steeds dezelfde basisprincipes hoog in het 
vaandel draagt, met name vriendschaps-
banden sluiten onder alle carnavalisten in 
een sfeer van onderlinge samenwerking en 
ondersteuning, ver weg van alle commer-
cieel en elitair gedoe!  

Om het verhaal af te ronden moeten we er 
eerlijkheidshalve nog aan toevoegen dat 

Gilbert er ter gelegenheid van de allereerste 
Try-out van Buutte-Onderwijs Limburg (BOL) 
op 18 januari 1996 voor zorgde dat zij on-
derdak kregen in de ‘De Sjeur’ (De Schuur) 
te Maasmechelen. De Zavelzekskes stonden 
garant voor de bediening van het buffet en 
jawel, ondanks zijn status als president, 
stond Gilbert achter de tapkast pinten te 
spoelen. Ook dat typeerde hem; als de 
handen uit de mouwen moesten gestoken 
worden, stond iedereen op gelijke voet.    

Als iemand in Maasmechelen ooit op een 
positieve wijze geschiedenis heeft ge-
schreven, dan is dat zonder enige twijfel 
Gilbert. Deze eretitel heeft hij volgens velen 
dan ook meer dan verdiend! 

Laten we er voor de volledigheid nog aan toe 
voegen dat Gilbert een aantal jaren geleden 
ook vereerd werd met de titel van Eresena-
tor van FEN-Vlaanderen voor zijn bijzondere 
verdienste als medestichter van de federatie.   

Ter gelegenheid van de viering kreeg hij 
uit de handen van Luc Van Dijck, onder-
voorzitter van FEN-Vlaanderen, een herin-
neringsgeschenk en een welgemeende dikke 
proficiat.  Daarnaast wenst FEN-Vlaanderen  
Gilbert nog vele onvergetelijke carnavalsmo-
menten aan de zijde van zijn partner Mylène, 
zodat hij met volle teugen kan blijven ge-
nieten van zijn ereburgerschap. 

Jef Langenaeken
Erevoorzitter FEN-Vlaanderen
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lijst met een kruisje naast hun naam. Het is 
toch een lange dag voor die personen. Maar 
de pistoletjes en de tomatensoep dat ze ‘s 
middags krijgen, is erg goed en als er iemand 
een taart voor allen meebrengt, smaakt die 
opperbest met een tasje koffie uit de grote 
koffiekan, gebracht door de stadsarbeiders. 
Daarenboven leren ze vaak nog enkele nieuwe 
geburen kennen die in dezelfde straat wonen 
en ze wisten het niet eens. Zij hebben elkaar 
beloofd dat daar verandering in zal komen door
de WhatsApp-groep uit te breiden en een ver-
gadering te beleggen om de fundamenten te 
leggen voor een straatfeest. Zo zie je maar dat 
verkiezingen er nog voor zorgen dat mensen 
dichter bij elkaar gebracht worden. 

Het was met spijt in het hart dat ik het heen-
gaan van gewezen penningmeester van FEN 
Vlaanderen Jules De Pyper heb gelezen. Jules 
was een mens en een vriend uit de duizend. Ik 
heb hem met zijn vrouwtje Maria lang geleden 
leren kennen in het bestuur van FEN. Jules 
stond altijd paraat om anderen te helpen en 
luisterde naar iedereen. Jules, onze vriend-
schap was echt en je was een prachtig persoon. 
Dat je in vrede mag rusten.

Zodus beste lezers wens ik jullie terug veel 
leesgenot in het nieuwe carnavalseizoen 2019-
2020. Dat het een prachtig jaar mag worden 
met mooi weer, vriendschap, veel leute en 
plezier.

Louis Ackou 
Eresenator, columnist

column
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Hittegolf en vrouwelijk schoon
Alle rolluiken in het land gingen naar beneden. De bekende figuren van de TV-journaals en de verslagschrijvers van de
Vlaamse pers riepen de bevolking op om voldoende water te drinken, maar ik heb daar in mijn stamkroeg spijtig genoeg
niets van gemerkt; de Rudy heeft nog nooit zoveel gerstenat laten lopen uit de bierkraan dan tijdens die warme dagen. De
kinderen zagen uit als witte clowns door de plakkerige zonnecreme, aangekocht in een Kruidvatwinkel aan min negentig
procent. Ja, ja er was een hittegolf in het land en ik had dat niet zien aankomen. Als je het mij vraagt, was het dubbel zo
plezant om - na al die weken met iedere dag enkele regenbuien die niet wisten wanneer ze zouden stoppen met uitvallen -
het weerbericht te bekijken, waarin ze aankondigden dat er temperaturen van boven de 30 à 40° op komst waren.

Lang geleden was ik een grote liefhebber van 
de boxsport. Daar ik maar op enkele kilometers 
woonde van Izegem en er met Allerheiligen 
ieder jaar een boxgala plaatsvond, waren wij 
er altijd met een viertal vrienden aanwezig. En-
kele maanden geleden keek ik in Dag Allemaal 
wat er die week allemaal te zien was op de 
beeldbuis en las tot mijn grote verwondering 
dat VTM een nieuw programma op het scherm 
bracht: “Boxing Stars”. In het artikel riep de 
Vlaamse zangers Natalia  luidskeels uit dat 
niets zo sexy is als spieren. Wanneer je zulk 
een ros schoonheidsideaal moet aankijken ge-
durende vijf minuten, wordt het beeld van  mijn 
breedbeeldscherm wazig: haar armen gespierd 
als verroeste ijzerkabels van een afgedankte 
havenkraan in de haven van Zeebrugge,  een 
gespierde buik als de autoroute de Wallonie,  
vol putten en bulten, waar je na tien kilometer 
al prijs hebt met een platte tube. “Haren der-
rière” zo hard en blinkend als een gepolijste
Duitse obus uit de Eerste Wereldoorlog, juist 
honderd jaar geleden gevonden in een aalput 
van een verwoeste hoeve ergens in Mannek-
ensvere nabij de IJzer. Stel je voor te moeten 
leven met zulke spierenbundel! Je moet nooit 
eens iets samen doen, daar zij altijd aan hal-
ters hangt of tegen een lederen boksbal staat 
te meppen, waarbij zij denkt dat daarin haar 
huisbaas of ex-lief verstopt zit. Nooit je hoofd 
breken hoe je ‘s morgens de confituurpot zal 
kunnen openen, want dat doet zij in een draai. 
De zondagavond mag je rustig televisie kijken, 
daar zij met twee vingers de zware vuilniszak-
ken buiten draagt. En niet te vergeten dat ze 
jou in bed in een ruk in de hoogte smijt, waar je 
blijft hangen in de luster en na enkele minuten 
terug naar beneden tuimelt in bed voor een 
soixante-neuf. Dat moet nogal een belevenis 
zijn zulke vrouw! Maar is dat nu wat mannen 

echt willen zo een vrouw die maar continu 
opmerkt dat hij niet te veel moet tegenprut-
telen, of hij krijgt een patat op zijn linker oog 
en nog eens een vuist op zijn bakkes? Maar het 
is toch zo simpel om sexy te zijn: een mooie 
blond-bruine gekrulde haardos, een brede gulle 
lach met glanzende blauwe oogjes, omringd 
door prachtige zwevende wimpers, gekleed 
met een zomerkleedje in de kleuren van de 
regenboog en daaronder mooie volle dijtjes 
met gouden laarsjes aan. Wat moeten wij nog 
meer hebben !

En wat moeten wij denken van de “me too” 
affaire in de wielrennerij. Het wegvallen van 
de bloemenmeisjes tijdens de Belgische voor-
jaarsklassiekers; geen kussen meer voor de 
winnende wielrenners en daar bovenop is de 
bloemenruiker in de vuilbak verdwenen. Wat 
moet die jongen dan nog schenken aan zijn 
moeder of vrouwtje om de kosten van zijn vuile 
was te betalen? Naar verluidt “past het in de 
tijdsgeest dat schoonheidsmissen verdwijnen”. 
Iedereen herinnert zich nog de polemiek na-
dat Peter Sagan een podiummiss in de billen 
kneep na de Ronde van Vlaanderen in 2013. 
Is de vrouw in de koers dan een lustobject? 
De blote billen en die spannende broekjes 
van de renners zijn ook niet meer passend 
in onze tijdsgeest. Moet je ze dan afschaffen 
en ze vervangen door een duikerspak of een 
kosmonautenpak? Tegenwoordig is kijken al 
grensoverschrijdend gedrag. Naar mijn mening 
zouden de bloemenmeisjes moeten voorgedra-
gen worden als werelderfgoed van Unesco. De 
Fransen hebben het begrepen, want in de Tour 
de France is er iedere dag na de aankomst een 
uur kussen en omhelzen voorzien door mooie 
geschminkte dames met opgespoten lippen, 
gekleurd in alle kleuren van de regenboog, 
met uitgesneden decolletés tot aan de navel, 
gevuld met prachtige hangende en uitpuilende 
borsten, opgehouden door een super sexy BH 
en gekleed in een minirokje van Cardin tot 
juist onder de mollige kont, die vraagt naar 
een kneep van de uitgeputte renner. In wat 
een hypocriet tijdperk leven wij?

En niet te vergeten “de stemming” op mijn ver-
jaardag. De maandag na de verkiezingen: de 
stemmen zijn geteld, de kaarten zijn geschud. 
Er zijn er die aan het kortste einde zullen trek-
ken en ook achter de netten gevist hebben. 
Voor anderen zal het aan een zijden draadje 
hangen, maar er zijn er dan ook die al dromen 
van hoe ze het beste postje kunnen pakken. Ik
vraag mij af hoe ze die knoop zullen doorhak-
ken. Liever zij dan ik. Politiek is een materie 
waar dat ik mij liever ver van weg hou. Maar 
denkt eens aan al die personen die een hele 
dag in dat bureel moeten zitten om de mensen 
die komen stemmen aan te duiden op een 
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G.C. Tentakel - Zonhoven

Aanvang 14u11

gratis toegang

25
ste

 
 Try-Out

voor Tonpraters

Een organisatie van BOL - Buutte-Onderwijs Limburg

Zondag 24 november 2019
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Halse “Kerjuizenuize” vieren 1 x 11
en worden “E vat vol nuizekes” 

HET BEGIN
HKV Kerjuizenuize is, zoals dat meestal gaat 
in de carnavalswereld, ontstaan uit vriend-
schap. Hun voornaamste motto: het moet 
plezant zijn en blijven! De eerste jaren lag 
de focus dan ook sterk op amusement: niks 
moet, alles mag. Maar zoals het een echte 
carnavalist betaamt, groeiden deze kleine 
idealen uit tot steeds grotere ambities. Er 
zat potentieel in de groep; dat voelde ieder-
een. En zo werd de vriendenkring stukje bij 
beetje grootser in haar plannen. Van enkele 
modellen evolueerden de Kerjuizenuize naar 
een rijk gevulde char. En ook de kostuums 
konden niet achterblijven en werden elk jaar 
gedetailleerder en gewaagder. Met hun 11 
-jarig bestaan wilden de Kerjuizenuizekes 
dan ook stevig uitpakken en tonen wat ze 
na al die jaren waard zijn.

VAN PAPIER-MACHE TOT ISOMO
De eerste char-modellen werden met veel 
geduld in papier-maché gemaakt. Meters 
kippendraad, duizenden kranten en liters 
behangerslijm zijn door de handen van de 
charmannen gegaan om prachtige model-
len te creëren. Elk jaar een beetje meer, 
elk jaar een beetje groter, elk jaar ook 
een beetje verfijnder. De mannen hebben 
dit met veel liefde en doorzettingsvermo-
gen volgehouden tot 2016, als één van 

de laatste Halse carnavalsgroepen. Vanaf 
2017 hebben ze echter, net als de meeste 
andere carnavalsgroepen, de sprong naar 
piepschuim gewaagd. En met succes! De 
mannen hadden de knepen van het vak snel 
in de vingers en konden eind maart van dit 
jaar tijdens de carnavalstoet met trots achter 
hun char lopen.

ONS MADAMMEN
Ook de madammen in de groep leggen de lat 
steevast hoog. De groep mag dan wel klein 
zijn, maar daarom niet minder opvallend. 
In 2011, 2013 en 2014 hebben de Kerjui-
zenuize reeds prijzen in de wacht gesleept 
met outfits als narren, rocking Queen en 
vikings. En ook dit jaar mochten de Kerjui-
zenuize gezien worden! Al sinds de zomer 
van 2018 werd intensief aan het kostuum 
gewerkt om opnieuw een pareltje te kun-
nen afleveren; uiteraard met de minutieuze 
afwerking en het oog voor detail waarvoor 
de Kerjuizenuize in de Halse carnavalswereld 
bekend staan.

Carnaval Halle 2019 werd voor de Kerjuizenuize een ware feesteditie! 11 jaar geleden liepen zij als “Ons madam” voor 
het eerst mee in de Halse carnavalstoet. Sindsdien zijn de Kerjuizenuizekes uitgegroeid van een kleine vriendenkring 
naar een heuse carnavalsgroep met 17 leden die zichzelf elk jaar opnieuw probeert uit te vinden. 

CARNAVAL 2019 
Met puzzels als centraal thema werd een 
geheel nieuw en verrassend concept uit-
gewerkt. Het thema werd zeer bewust 
gekozen als metafoor voor de hechte vrien-
denkliek die de Kerjuizenuize zijn. Elk lid van 
de groep heeft zijn plaats in de puzzel. Als 
er eentje ontbreekt, klopt het geheel niet 
meer. Samen is alles beter! Met deze leuze 
in het achterhoofd wilden zij hun feestjaar 
instappen en hun vriendschap vieren. Het 
is dan ook absoluut een topjaar geworden 
voor HKV Kerjuizenuize!

NA CARNAVAL 2019 
Carnaval 2019 is nog maar net voorbij of er 
wordt uitgekeken naar het volgende carna-
val. Groot nieuws: de samensmelting van de 
“Kerjuizenuize” en “Van ’t Vat” tot de nieuwe 
Halse carnavalsgroep “E Vat Vol Nuizekes”. 
Samen is het haalbaarder om een char en 
kostuums te maken. Ze hopen dan ook nog 
vele jaren samen veel carnavalsplezier te 
maken.

HKV De Kerjuizenuize
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Sinte-Annalaan 53a
9300 Aalst

053/78 77 66 
info@storcktrofeeen.be 

storck@telenet.be

Gespecialiseerd
in carnavalsartikelen

mantels - steken - kroontjes
scepters - breuken - medailles

schouderlappen
linten - borduurwerk

alle bedrukkingen

Pins en plaketten 
in verschillende vormen,

maten en prijzen

VERZEKERINGEN
Opgepast!!!

Alle verzekeringen die afgesloten 
werden tijdens het voorbije seizoen 

2018/2019 vervallen op 

31 oktober 2019
Zij worden niet automatisch 

verlengd. U dient bijgevolg zelf het 
initiatief te nemen om nieuwe 
verzekeringen aan te vragen.

Er werden geen wijzigingen 
aangebracht aan de bestaande 

verzekeringsmogelijkheden.

Voor meer informatie en aanvragen 
kan u terecht op onze website.

www.fenvlaanderen.be
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zondag 8 december 2019

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

Menu
Aperitief met hapjes

Koolvis met �jne kruiden

Romig tomaat- & pompoensoepje

Rose gebakken varkenshaasje met champignonroomsausje, warme groentenkrans en kroketjes

Dessert van de Chef - “de zoete zonde”

De Oude KaasmakerijDe Oude Kaasmakerij

‘s Graventafelstraat 48a te 8980 Passendale (West-Vlaanderen)
Gelieve tijdig in te schrijven, het aantal deelnemers is beperkt - kostprijs: 65 euro/persoon
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Carnavalscharter Noord - Limburg 

De initiatiefnemers zijn de organisatoren 
van Noord-Limburgse carnavalstoeten: ‘De 
Heikiesèters’ (Meeuwen), ‘De Liller Meule-
wiekers’ (Sint-Huibrechts-Lille), Carnaval 
Lommel, ‘De Breese Stoepluipers’ (Bree), 
‘De Teutepeuters’ (Hamont), ‘Kamp Karnaval 
2002’ (Leopoldsburg), ‘De Poederladers’ ( 
Kaulille), ‘Boggetter Papbugels’ (Bocholt), 
‘De Zwiebertjes’ (Overpelt), ‘De Gezellen 
van Taxandria’ (Neerpelt), vzw Peer Car-
naval, ‘De Hamburgers’ (Oostham) en ‘De 
Boegezekoekers’ (Eksel). Samen hebben 
ze een reglement opgesteld waaraan de 
deelnemers van de stoeten zich dienen te 
houden. 

In al deze stoeten zal het reglement identiek 
zijn, zodat het voor de deelnemers duidelijk 
is waaraan ze zich dienen te houden. De 
organisatoren kunnen omwille van plaat-
selijke geplogenheden bijkomend nog regels 
opleggen, dewelke dan in een bijlage zullen 
vermeld en gemotiveerd worden.

Hoe is dit reglement tot stand gekomen? 
Nadat de verwarring bij de carnavalisten 
duidelijk was en er ook heel wat  feiten 
werden vastgesteld die niet passen binnen 
de carnavalsbeleving, werden alle regle-
menten naast elkaar gelegd en vergeleken. 
Op basis hiervan werd één reglement sa-
mengesteld. Twee jaar lang werd aan dit 
reglement gewerkt en het werd op beperkte 
schaal getest. Nu zijn de verenigingen 
ervan overtuigd dat, mits de bereidwillige 
medewerking van alle carnavalisten, dit 
reglement een zeer goede kans op slagen 
heeft en een positieve bijdrage zal leveren 

Omdat er op basis van enerzijds (nieuwe) regelgeving en anderzijds praktijkervaring overal regels en verplichtingen 
opgelegd worden bij het deelnemen aan diverse carnavalstoeten en omdat het voor niemand nog echt duidelijk was wat 
er nu wel kan en mag, hebben 13 Noord-Limburgse stoetorganisatoren getracht een oplossing te bieden door middel 
van een carnavalscharter. Dit moet in de eerste plaats de kwaliteit van het carnaval voor zowel de carnavalist als de 
toeschouwer ten goede komen!

in de kijker

is dat elke rechtgeaarde carnavalist in hoge 
mate moet kunnen genieten en kan laten 
genieten van de mooie topdagen in een jaar, 
ons zo geliefde carnaval.

Voor eventuele vragen en bemerkingen, 
ontvangen de betrokken verenigingen 
graag reacties op het e-mailadres cv.noord.
limburg@gmail.com.

Ze wensen alsvast iedereen een deugddoend 
carnavalseizoen toe.

Carnaval Noord-Limburg

aan het carnaval. 

Om eventuele dissidenten er toch van te 
overtuigen om aandacht te besteden aan het 
waardig vieren van carnaval en hen terug 
op het rechte pad te helpen, werd in het 
reglement ook opgenomen dat diegenen die 
het te bont maken een bestraffing kunnen 
krijgen. Die sanctie wordt dan ook per direct 
door alle dertien deelnemende stoetorga-
nisatoren  overgenomen.

Vanzelfsprekend hopen ze niet dat het zover 
moet komen. Het uitgangspunt van dit alles 

Heeft uw VZW haar UBO-register al ingediend? 

In de loop van de maand juli hebben al onze leden een digitale nieuwsflash ontvangen om erop te wijzen 
dat alle VZW’s hun UBO-register (uiteindelijke begunstigden) moesten indienen voor 30 september. Bij 
het niet nakomen van deze verplichting worden er sancties opgelegd! Voor wie het UBO-register nog niet 
ingediend heeft, wordt het tijd om in actie te schieten, want de termijn is verstreken... er zal echter een 
gedoogbeleid gevoerd worden tot 31 december 2019. Voor meer informatie of hulp kan u steeds 
terecht bij onze FEN-secretaris Jeroen Bellings (jeroen@fenvlaanderen.be).

Meer VZW-informatie op maat van onze verenigingen volgt kortelings!

BELANGRIJKE VZW INFORMATIE
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EUREGIONALE CARNAVALBEURS TE HAM
28 & 29 SEPTEMBER ‘19

EUREGIONALE CARNAVALBEURS TE HAM
28 & 29 SEPTEMBER ‘19

FEN - Vlaanderen dankt alle standhouders, artiesten, ... en bezoekers die hun bijdrage leverden aan het
welslagen van de eerste Euregionale Carnavalbeurs te Ham! Alle gegevens van standhouders en artietsen zijn

terug te vinden op de website www.fenvlaanderen.be in het archief van de Gazet van de Carnavalist !
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EUREGIONALE CARNAVALBEURS TE HAM
28 & 29 SEPTEMBER ‘19

EUREGIONALE CARNAVALBEURS TE HAM
28 & 29 SEPTEMBER ‘19

Een bijzonder woordje van dank ook aan de initiatiefnemers en helpende handen van FEN Limburg en aan 
Nele Mannaerts voor de sfeerfoto’s !
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terugblik

De Gazet van de Carnavalist 4 x 11 jaar !

Hoewel onze federatie nog letterlijk en 
figuurlijk in haar kinderschoenen stond, 
groeide begin 1976 stilaan het idee om van 
start te gaan met een ledenblad. 

Dankzij wijlen Hilaire Janssen en Mandie 
Castellani uit Genk, later geruggensteund 
door wijlen Pieter Peeters, kreeg de “Bel-
gische Nar van Europa” gestalte. Deze 
eerste benaming ontstond naar analogie met 
de “Nar von Europa” die uitgegeven werd 
door FEN-Duitsland, doch werd slechts in 

aanvangsfase bij wijze van voorlopige naam 
gehanteerd. 

Omtrent de naam “Gazet van de Carnavalist” 
of de persoon die voor het eerst met deze 
naam op de proppen is gekomen, durven 
we met enige zekerheid vermoeden dat de 
creatieve geest van Hilaire aan de basis moet 
gelegen hebben.

Hoe dan ook, midden 1976 was het zover, de 
eerste gazet zag het levenslicht. Twaalf op 

stencil getypte bladzijden, onder een oplage 
van tweehonderd exemplaren. Geen enkele 
haar op het hoofd  van de initiatiefnemers, 
met name Hilaire en Mandie, durfde er toen 
aan te denken dat onze gazet een dergelijk 
lang leven tegemoet zou gaan. Zij hadden 
het trouwens in hun eerste voorwoord (zie 
hiernaast) inderdaad over een “experiment”, 
waaraan zij met veel goede moed en heel 
veel hoop begonnen waren. En dat was het 
ook; met amper een dertigtal aangesloten 
verenigingen, moet je over meer dan een 
gewoon doordeweeks idealisme kunnen 
beschikken om aan zulk een project te 
beginnen.

Je zal ook kunnen vaststellen dat de vraag 
naar veel teksten toen al aan de orde was, 
net zoals dat trouwens vandaag de dag 
na meer dan veertig jaar nog steeds het 
geval is.

Het waren de Orde van de Spasbinken en de 
Orde van de Meeënrijders, beiden uit Genk, 
die bij wijze van proef de eerste uitgave van 
de Gazet van de Carnavalist voor hun reke-             
ning namen.  Koken kost geld, en dat was 
ook zo voor wat de aanmaak en de verzen-
ding van het nieuwe ledenblad betrof.

Niettemin werd, en zo lezen we in het 
verslag van de bestuursvergadering van 3 
september 1976, besloten de Gazet van de 
Carnavalist gratis te verspreiden aan alle 
aangesloten leden. Ook niet-leden konden 
zich abonneren op de gazet tegen de prijs 
van 250 frank per jaar.
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De eerste drie nummers verschenen op ge-
woon gestencild papier met een gekleurde 
(groene) hoofding, terwijl de vierde editie 
een lay-out meekreeg die slechts één keer 
toegepast werd. Een volledige blauwe druk, 
die naar onze bescheiden mening, niets 
maar dan ook niets te maken kon hebben, 
met de kleur van een door ons allen gekende 
politieke partij. Het was evenwel de gazet 
waar de eerste foto’s in werden afgedrukt.

Vanaf de vijfde tot en met de negentiende 
editie, en dan spreken we over de periode 
77/78 tot en met 80/81, hanteerde men een 
formaat van 24x17 cm. 

Vermits noch FEN-Vlaanderen, noch FEN-
Wallonië op dat moment autonoom be-
stonden en onze federatie leefde en werkte 
onder de naam FEN-België, verschenen er in 
die tijd heel wat onderwerpen in de Franse 
taal. Vele jonge verenigingen kunnen zich 
dat nu allicht amper voorstellen, doch in 
die tijd verliep deze samenwerking tussen 
Vlaanderen en Wallonië vrij vlot.

De lay-out was evenmin hetgeen we op dit 
moment kennen. Alles diende zo goedkoop 
mogelijk te gebeuren, zodat de oeroude 
stencilmachine van een niet nader ge-
noemde school of gemeente ons in die tijd 
heel wat diensten heeft bewezen.

Vanaf september 1981, op het moment dat 
onze goede vriend Louis Ackou uit Menen 
de taak van de lay-out en het drukken op 
zich had genomen, veranderde plots het A4-
formaat naar A3-formaat terwijl milieu- of 
prijsbewust (dat blijft tot op heten heden 
een open vraag) de druk verzorgd werd 
op grijs gerecycleerd papier dat toen zijn 
opgang kende.

Wijlen de heer Pieter Peeters, onze toenma-
lige voorzitter, kondigde met veel bravoure 
het eerste jubileumfeest, namelijk 1 x 11 
jaar FEN, aan met een paginavol artikel.

In het najaar 1981, kwam de toenmalige 
hoofdredacteur en stichter van onze Gazet 
van de Carnavalist, met name Hilaire Jans-
sen, plots te overlijden. Het was een zware 
klap die wij erg onverwacht toegediend 
kregen. Hilaire was immers iemand met 
een grote ervaring inzake carnaval, hij had 
een groot schrijverstalent en stak bovendien 
boordevol creativiteit. Hij was er ondertus-
sen eveneens in geslaagd om van de Gazet 
van de Carnavalist een boeiend en interes-
sant geheel te maken. Een echt ledenblad 
waardig.

Gelukkig heeft de toenmalige voorzitter 
Mandie Castellani deze zware taak meteen 
op zich genomen. Hij verzorgde al van bij het 
ontstaan de ganse administratie en verzen-
ding van onze gazet en kreeg er vanaf dat 
moment ook nog de eindredactie bovenop. 

Opmerkelijk is zeker het feit dat huidig 
erevoorzitter Jef Langenaeken van bij het 
ontstaan van de gazet altijd erg geboeid 
geweest is voor dit initiatief en in de loop 
der jaren meermaals borg heeft gestaan 
voor een of andere bijdrage. Zijn allereerste 
bijdrage hebben we kunnen terugvinden in 
de 2de editie (1976/1977), waarvan wij u 
hierna een afdruk geven, weliswaar onder 
zijn toenmalige redactionele schuilnaam “Jef 
Vanharen” (Haren > verwijzend naar de lo-
kale vereniging waar hij nog steeds actief is).

Zo zou het moeten zijn, of ... althans 
worden ...

Allereerst een hartelijk proficiat aan de 
pioniers van de Gazet van de Carnavalist. 
Inderdaad, wij mogen dit tweetal name-
lijk Mandie Castellani en Hilaire Janssen 
best laten doorgaan voor mensen die in 
de rangen van de FEN-organisatie beslist 
een mijlpaal zullen worden.
Laat ons toegeven dat velen zich ver-
wacht hebben aan een prille start. 
Akkoord, de eerste editie kan moeilijk 
beschouwd worden als een luxe-uitgave 
met hoogglanzend papier en oogverblin-
dende kleurenproducties. Maar dat was 
ook helemaal de bedoeling niet. Waar het 
op aan kwam, was de inhoud en deze was 
zonder twijfel uitstekend. Het doel van de 
gazet moet in de eerste plaats zijn, zo veel 
mogelijk nuttige en aangename informa-
tie te verstrekken. Daarenboven zou zij 
er moeten toe bijdragen dat de carnavals-
verenigingen dichter bij elkaar gebracht 
worden. Carnavalisten zijn mensen die – 
of zo zou het toch moeten zijn – het leven 
van de goede kant bekijken, mensen die 
liever de dagelijkse sleur van het soms 
oh zo vervelende leven in het donkere 
hoekje schuiven door zich, ja zelfs “cre-
atief” en “amusant” - zij het dan soms met 
wat gerstenat - te uiten.   
 
Deze uitdrukking is misschien verre van 
onvolledig, doch zij biedt alleszins vol-
doende stof om te trachten deze mensen 
onderling een beetje samen te brengen in 
een groepering. 
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Zij lopen immers allen met eenzelfde 
ideaal rond. Carnaval brengen en … zelf 
beleven. Herhaaldelijk is reeds geble-
ken dat, qua coördinatie, organisatie, 
contacten, enz … tussen de verschil-
lende Belgische carnavalsverenigingen 
er eigenlijk weinig zakelijks op poten 
staat. Alles beperkt zich eerder tot de 
activiteiten binnen de regio’s, met hier 
en daar een uitschieter die zich buiten 
de provinciale grenzen waagt. Dergelijke 
contacten leren ons kennis maken met 
andere gebruiken, enz.. Welnu, beste 
carnavalisten, het startsein werd meteen 
gegeven door de Gazet van de Carnava-
list. Laat ons a.u.b. deze kans met volle 
teugen benutten. Het opent nieuwe 
perspectieven voor iedereen en zal voor 
velen ongetwijfeld een steun betekenen.

Laat ons verder eerlijk bekennen dat 
FEN-België nog in zijn kinderschoenen 
staat. Vele carnavalsverenigingen kun-
nen nog aansluiten. Misschien lijden zij 
aan drempelvrees, zien er geen heil in 
of schuilen zich gewoonweg achter de 
bedenking dat men wederom, zoals dit 
vaak gebeurt, ook hier weer onderscheid 
maakt tussen “groten” en “kleinen”. 
Twee maatstaven die echter eerder 
relatief dienen aanzien te worden. Is het 
niet zo, dat zowel de zogeheten “kleinen” 
zowel als dikwijls ten onrechte genoemde 
“groten” met evenveel eerbied dienen 
benaderd te worden. Wat nooit uit het 
oog mag verloren worden is het feit 
dat beiden CARNAVAL brengen. Wan-
neer kan men spreken van “groten” of 
“kleinen”? Velen zullen u het antwoord 
moeten schuldig blijven, omdat er teveel 
factoren in aanmerking dienen genomen 
te worden voor het bepalen van een juiste 
omschrijving. Wanneer wij het carnaval 
in België groots willen maken, dan zullen 
wij er in de eerste plaats moeten voor 
zorgen dat iedereen de hand reikt aan 
iedereen, met bestrijding van alles wat 
het carnaval gebeurlijk schade zou kun-
nen berokkenen. Vandaar dat wij leden 
van FEN-België alles in het werk moeten 
stellen om via onze organisatie ALLE 
verenigingen te laten samengroeien tot 
één grote carnavalfamilie, zonder onder-
scheid in rang of stand. Wees ervan over-
tuigd, of laten wij alvast hopen, dat deze 
Gazet van de Carnavalist onder impuls 
van de eerste “steenleggers” en met een 
beetje goodwill van al onze aangesloten 
leden van FEN een nieuwe springplank 
betekent voor alles wat het Belgisch 
carnavalgebeuren aanbelangt.
    
Jef Vanharen (toenmalige redactionele 
schuilnaam voor Jef Langenaeken) 

Anderzijds hoort u te weten dat het binnen 
de raad van bestuur in de loop der jaren 
ook niet altijd koek en ei is geweest. Tussen 
september 1982 en december 1982 heeft 
FEN-België een meer dan behoorlijke crisis 
doorgemaakt. Een resem misverstanden en 
een aantal scheefgegroeide relaties tussen 
bepaalde bestuursleden zijn er de oorzaak 
van geweest dan Mandie Castellani in die 
periode het roer als voorzitter overnam en 
dus meteen ook tot verantwoordelijke uit-
gever voor de gazet gebombardeerd werd.

Alhoewel Mandie Castellani de schoolbanken 
vrij vroeg voor bekeken hield, beschikte hij 
over de aangeboren gave om zeer goe-
de teksten neer te schrijven. Een echt 
natuurtalent in alle opzichten. Een speelse 
zinsbouw, een rijke woordenschat en bitter 
weinig taalfouten. Ook dat mag wel eens 
gezegd worden.

Bij wijze van illustratie drukken wij voor de 
gelegenheid hierna het voorwoord af, dat 
verscheen in de gazet (voorjaar 1983).

Een praatje bij het einde van het (een) 
carnavalseizoen ...

Velen onder u zullen weer met weemoed 
afscheid genomen hebben van het voor-
bije carnavalseizoen 1982-1983. An-
deren zullen een luidruchtig “OEF” geuit 
hebben bij het aan de haak hangen van 
hun carnavaluniform en de vele bijgeko-
men ordetekens en carnavalsonder-
scheidingen.

Carnaval 1982-1983 is dus weer voorbij, 
een carnaval waar de massa weer even 
haar dagelijkse zorgen konden vergeten 

ondanks de heersende crisistijd.

Goddank is alles nog haalbaar geweest 
ondanks de sombere vooruitzichten van 
sommige pessimisten. De organisatoren 
van stoeten, carnavalszittingen, bals, 
kindercarnaval, prinsenverkiezingen, 
enz. konden dank zij hun sanering en 
hun organisatorisch talent alles in even-
wicht houden, zodat het toch praktisch 
tot geen fiasco gekomen is.

Zonder mij echter bij “sommige” pessi-
misten te willen rekenen, wil ik toch niet 
nalaten te vertellen dat waakzaamheid 
geboden blijft bij de organisatie van uw 
activiteiten voor het seizoen 1983-1984.
Tracht uw budget in evenwicht te houden 
zonder “pronkuitgaven” te voorzien, 
die u bij de eindafrekening zwaar op uw 
maag zouden vallen!

Tracht ook niet uw bevriende verenigin-
gen te overbluffen met “Pronkzittingen” 
met peperdure artiesten die helemaal   
niets van carnaval kennen! Volkszittin-
gen doen het ook en zijn op dit ogenblik 
“in”.

Houdt zeker uw boekhouding op één 
degelijke wijze na zodat u bij eventuele 
controle van de Inspectie der Belastin-
gen niet voor schut staat. Graag ook 
nog even een verwittiging over het con-
tracteren van buitenlandse artiesten. 
U bent namelijk verplicht 10% van de 
contractprijs te betalen aan de Inspectie 
der Belastingen.
  
Het is nu eenmaal niet mijn bedoeling 
om onmiddellijk na ons toch gelukt 
carnavalseizoen de nog nadreunende 
geestdrift te onderdrukken, maar slechts 
“enkele” goede raadgevingen in het oor te 
fluisteren die u kunnen van pas komen 
bij de voorbereiding van het volgend sei-
zoen, waarbij wij u nu reeds veel succes 
toewensen!

Ook het FEN-bestuur zal binnenkort een 
einde maken aan het carnavalseizoen 
1982-1983, maar eerst staan er nog 
enkele provinciale FEN-vergaderingen 
op het programma om dan definitief te 
eindigen met de jaarlijkse Statutaire ver-
gadering op 7 mei 1983 die zal doorgaan 
in de provincie Antwerpen. De aankon-
diging van de statutaire vergadering zult 
u tijdig ontvangen. 

Ik wil bij dit praatje alle verenigingen 
danken voor de talrijke uitnodigingen 
die het FEN-bestuur mocht ontvangen 
(maar die wij helaas niet allen konden 
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nakomen, alhoewel zij toch aan de 
beurt zullen komen dankzij ons speciaal 
kaartensysteem!). Ook de verenigingen 
waar het FEN-bestuur wel te gast mocht 
zijn, willen wij van harte danken voor de 
fijne ontvangsten en de gastvrijheid die 
wij bij hen mochten genieten. 

Ook onze nieuw aangesloten vereni-
gingen willen wij welkom heten in onze 
grote FEN-familie die nog steeds aan 
uitbreiding toe is.

Door deze enorme uitbreiding is het FEN-
bestuur genoodzaakt om aan herstruc-
turering te denken, o.a. het oprichten 
van commissies in de schoot van het 
bestuur, uitbreiding van het bestuur, 
enz..

Met deze plannen zullen wij onmiddellijk 
het seizoen 1983-1984 inzetten zodat 
wij weer een “prettige vakantie” in het 
zicht hebben.

Ik wil dit praatje besluiten met nogmaals 
een woord van dank te uiten aan u al-
len, beste vrienden carnavalisten, voor 
het vertrouwen dat u in onze federatie 
gesteld hebt en geef u de garantie dat 
wij in de toekomst nog meer dan ooit ten 
uwen dienste zullen staan!

Ook nog een groot woord van dank aan 
gans mijn bestuur, zowel Nationaal als 
Provinciaal, voor de totale inzet die zij 
weeral verwezenlijkt hebben tijdens het 
voorbije seizoen ten dienste van u allen.    
  
Mandie Castellani 
Nationaal voorzitter 

De taak als administrateur van de gazet 
heeft Mandie op zich genomen tot begin 
1984 waarna Ray Verpoorten voor een tijdje 
de eindredactie waarnam.

Vanaf november 1985 nam wijlen Stefaan 
Vinck de verantwoordelijkheid op zich om 
het verschijnen van de gazet te garan-
deren. Stefaan, van beroep reprograaf en 
dus stielman in alles wat met uitgeven van 
drukwerken te maken had, schakelde in het 
najaar van 1985 van het recyclagepapier, dat 
inmiddels op een A4-formaat werd gedrukt, 
over op de eerste tweekleurendruk. De 
nieuwe groene  kleur bracht plots heel wat 
meer leven in de gazet, hetgeen de aantrek-
kingskracht duidelijk deed toenemen.

In de 45ste editie (1ste kwartaal 1987)  van 
ons ledenblad had toenmalig voorzitter Man-
die Castellani, het in zijn voorwoord over 1 
X 11 jaar Gazet van de Carnavalist.
 
Ook de inhoud van dit “Voorwoord” willen wij 
u niet onthouden omdat het zo allesomvat-
tend en boeiend is, en dat je het - hoewel 33 
jaar geleden geschreven werd - vergeleken 
met de huidige omstandigheden en context 
nog steeds vrij actueel is, vooral dan op het 
einde van zijn betoog.

11 jaar Gazet van de Carnavalist

Door die drukte van de jaarlijks weerke-
rende jubileumvieringen die 11 jaar of 
een veelvoud ervan bestaan, of de vie-
ringen van FEN-verenigingen die reeds 
11 jaar lid zijn van onze federatie zou 
men onbewust vergeten dat onze gazet 
van de Carnavalist ook reeds aan haar 
1ste carnavallustrum toe is!

Inderdaad, onze Gazet van de Carnava-
list voor FEN-verenigingen bestaat reeds 
11 jaar en is ook in die jaren uitgegroeid 
van ’n kleine verzameling van stencil-
bladen tot ’n waardige en goed verzorgde 
carnavalskrant.

Het idee voor het uitgeven van een Gazet 
voor FEN-verenigingen kwam van wijlen 
onze diepbetreurde en overleden vriend 
de Heer Hilaire Janssen, toenmalig com-
mandeur van de Orde van de Spasbinken 
en bestuurslid van FEN en uw dienaar 
(nvdr. Mandie Castellani) in het jaar 
1976. FEN-verenigingen die reeds jaren 
lid zijn, zullen zich de eerste uitgave 
nog herinneren, af en toe bijna onlees-
baar door het teveel aan inkt bij het 
stencileren, af en toe bekritiseert door 
het teveel aan Limburgse tekstbijdrage 
en alles bij al het veelvuldig protest aan 
het toenmalig FEN-bestuur wegens te 
hoge kosten (6.000 tot 7.000 frank) per 
uitgave.

Maar stilaan, en dit dankzij de noes-
te inzet van enkele trouwe en vaste 
medewerkers, kreeg de Gazet van de 
Carnavalist steeds meer waardering, 
werd de druk en afwerking meer ver-
zorgd en konden wij terecht fier zijn op 
ons federatieblad. Zeker mogen wij bij 
dit jubileum van onze gazet onze vriend 
en voormalig bestuurslid De Heer Louis 
Ackou uit Menen niet vergeten die jaren 
voor de lay-out en andere taken voor de 
gazet instond en dit steeds met veel zorg 
en toewijding heeft volbracht!

Na de beslissing om het jaarlijks lidgeld 
van FEN van 1.000 naar 2.000 frank te 
verhogen, kreeg FEN-Vlaanderen dan 
ook meer armslag om de gazet nog beter 
te verzorgen, meer exemplaren te laten 
drukken per editie en er zelfs nog wat 
kleurendruk in te lassen.

Na het ontslag van Louis Ackou kwam 
de verantwoordelijkheid voor de lay-out, 
het drukken en verzenden in handen 
van onze provinciale voorzitter van 
Oost-Vlaanderen de Heer Stefaan Vinck. 
U kent en u ziet 5 maal per seizoen het 
resultaat. Een waardig verzorgde gazet 
met vaste rubrieken, kortom een car-
navalgazet die mag gezien en gelezen 
worden!

Ik wil dan ook zeker van deze gelegen-
heid gebruik maken om Stefaan Vinck en 
alle medewerkers van harte te danken 
voor hun fijn verzorgd werk!

Tenslotte wil ik nogmaals een oproep 
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doen aan al de aangesloten verenigingen 
om zoveel mogelijk gebruik te maken van 
de gelegenheid om teksten en eventuele 
foto’s op te sturen naar de redactie. 
Maak van de gelegenheid gebruik om uw 
vereniging eens in het daglicht te stellen 
in de gazet. Dit kost u niets!

Ook de Gazet van de Carnavalist hongert 
soms naar tekst. Hebt u eventueel iets te 
verkopen of wenst u iets te kopen laat het 
ons weten! De Gazet van de Carnavalist 
staat ter uwer beschikking.

Om te eindigen wens ik de Gazet van de 
Carnavalist nog vele jaren toe en wens ik 
tevens alle werkers en ex-werkers mijn 
oprechte dank toe te zeggen!

Mandie Castellani          

Vanaf  januari 1988 tot en met april 
2016 werd de eindredactie van de gazet 
overgenomen door huidig erevoorzitter Jef 
Langenaeken. In samenwerking met de 
drukkerij Flashprint uit Borgloon, opgevolgd 
door de drukkerij Martens uit Alken en de 
drukkerij Janssen uit Hoeselt, heeft hij het 
ledenblad van onze federatie tijdens de daar-
opvolgende jaren in exact 133 edities weten 
uit te bouwen tot datgene wat u vandaag 
in handen heeft. 

Nadat Jef Langenaeken in april 2016 de 
figuurlijke pen had neergelegd werd de eind-
redactie van het ledenblad overgenomen 
door huidig secretaris Jeroen Bellings. 
   
Zowel het inhoudelijke als de lay-out hebben 

gedurende al die jaren een ganse evolutie 
doorgemaakt. Een glanzende kaft in twee-
kleurendruk, een voortdurende verbetering 
van het fotomateriaal, een stipte verschij-
ningsdatum, een correcte verzending, enz. 
... zijn ongetwijfeld de ingrediënten geweest 
van het huidige succes.

De 99ste uitgave (januari 1998) diende dan 
ook kost wat kost de start te worden van een 
nieuwe generatie van onze gazet. Inderdaad 
vanaf dan werd er uitgepakt met een kaft in 
vierkleurendruk alsmede een totaal herte-
kende lay-out van de binnenpagina’s. 

In deze jubileumuitgave mochten wij ook 
een woordje opnemen van onze erevoorzit-
ter wijlen Mandie Castellani. Zie de hierna 
volgende tekst.

Beste carnavalvrienden,

Negen maal elf of gewoon 99? Hoe je het 
ook keert of draait, het getal 99 is toch 
maar weer eens een indrukwekkend car-
navalgetal, wat even tot nadenken stemt.

Ik heb het dan over de 99 edities van de 
Gazet van de Carnavalist, die tot heden 
toe verschenen zijn. 

Een marathonwerk noem ik het om de 
Gazet van de Carnavalist in 21 jaar om te 
toveren van twaalf bladzijden gestencild 
papier tot een prachtige uitgave zoals u 
dit vandaag in handen krijgt !

Samen met mijn goede vriend wijlen Hi-
laire Janssen waren wij met veel goede 
moed en weinig centen aan iets begonnen 
waar wij het einde niet van kenden, maar 

als ik nu het resultaat zie, dan ben ik fier. 
Heel fier dat ik mede aan de wieg heb 
gestaan van de Gazet van de Carnavalist.

Daarom wil ik al de bestuursleden van 
FEN en andere medewerkers, welke ooit 
en nu nog zorgen voor de edities, van 
harte een dikke proficiat wensen, en zeg-
gen doe zo nog vele carnavaljaren voort.

Mandie Castellani              

Wij hoopten op dat moment vurig dat het 
nieuwe gezicht van ons ledenblad een 
bijkomende prikkel zou worden om ons 
nog meer documentatiemateriaal omtrent 
allerlei wetenswaardigheden te bezorgen. 
Wij keken vol spanning en reikhalzend uit 
naar de rijk gevulde enveloppen met interes-
sante teksten. 

De eerlijkheid gebiedt ons te moeten toe-
geven dat er enige beterschap te bespeuren 
viel, maar victorie werd er nooit gekraaid. 
Met “Zoekertjes” werd de redactie in de loop 
der jaren behoorlijk overstelpt, doch aan 
boeiende teksten omtrent de gebruiken, 
de speciale gebeurtenissen, de historieken 
van verenigingen en zo meer, is er jammer 
genoeg steeds en nu nog altijd een behoor-
lijk gebrek geweest.       

We zouden tot slot in onze taak tekort 
schieten, mochten wij - bij deze jubilerende 
gelegenheid -  diegenen vergeten te danken, 
die vaak in alle stilte doch hardwerkend 
hun medewerking hebben verleend aan het 
dagelijkse leven van onze gazet. 

Ik denk hier zeker ook terug aan onze 
vroegere voorzitter Robert Rayen en zijn 
echtgenote Rosa, die jaren na elkaar hebben 
ingestaan voor de verzending van zoveel 
duizenden gazetten, alsmede onze oud-
secretaris Frans Smets en zijn echtgenote 
Liliane, die vaak hand- en spandiensten 
hebben verricht in dit verband.

Ook eresecretaris Fred Godts, die in oktober 
1992 voor een lange periode het belangrijke 
en omvangrijke werk van de verzending voor 
zijn rekening nam, willen wij langs deze weg 
onze welgemeende dank toezeggen.

Daarnaast is het eveneens onze plicht om 
onze losse en vrijwillige medewerker Alain 
Vandenameele uit Heers te danken. Sinds 
de editie (oktober 2004) die vanaf dan de  
zoveelste gedaanteverwisseling onderging, 
heeft hij gedurende enkele jaren de verant-
woordelijk voor de volledige lay-out van onze 
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gazet op zich genomen. 

En last but not least, willen we de carnavalis-
ten die thans quasi op vaste basis input 
aanleveren voor de inhoud van onze gazet 
ook erg danken. Van die vaste “schrijvers” 

voor al uw
activiteiten

0485 91 16 96  - bertrand.chretien@telenet.be

verhuur van carnavalswagens
CV DE NAOMIEKES vzwCV DE NAOMIEKES vzw

verhuur van carnavalswagens

0485 91 16 96  - bertrand.chretien@telenet.be

partytafels

willen we in het bijzonder eresenator-
columnist Louis Ackou en erevoorzitter Jef 
Langenaeken danken. Mogelijk vergeten wij 
bepaalde mensen of oud-medewerkers in 
deze hulde te betrekken. Wij kunnen zulks 
helaas niet uitsluiten hoe diep we ook heb-
ben zitten graven in ons met gaten gevuld 
geheugen, doch wees ervan overtuigd dat 
het in dat geval om een pure domme ver-
getelheid gaat. Je mag ons desnoods een 
seintje geven zodat we een rechtzetting 
kunnen doen.

Hopelijk bevalt het uiterlijk van onze huidige 
gazet u allemaal, doch onze poorten blijven 
continu openstaan voor positieve kritieken. 
Lezers die suggesties willen doen op eender 
welk niveau heten wij van harte welkom. 
“Beter kan altijd”, dus kruip in je pen of neem 
plaats achter je toetsenbord en ratel er maar 
op los. Zolang het maar niet om roddel of 
zinloze negatieve kritieken gaat, drukken wij 
de ingezonden bijdragen af. 
      
Wij zullen er alles aan doen opdat de Gazet 
van de Carnavalist nog vele jaren de spreek-
buis zal mogen blijven van onze federatie en 
dat zij in ruime mate zal mogen bijdragen in 

de verdere bloei en uitstraling van het grote, 
ruimbekende en ook erg gewaardeerde 
FEN-Vlaanderen.   

De redactie
met dank aan erevoorzitter Jef Langenaeken

terugblik
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in memoriam

Eresenator Jules De Pyper
ging in stilte van ons heen...

Als we de naam van Jyles De Pijper la-
ten vallen, dan zal bij vele carnavalisten 
in Vlaanderen meteen een lampje be-
ginnen te branden. Wel ja, gedurende 
25 jaar heeft Jules de financiële zaken 
van FEN-Vlaanderen beheerd alsof het 
zijn eigen centjes waren. “Just is just” 
stelde Jules en met een smoesje moest 
je niet afkomen, want dan gingen alle 
openstaande deurtjes zonder pardon 
meteen dicht als een poortje van een 
koekoeksklok. 

Jules De Pyper was in de eerste plaats lid 
van de welgekende carnavalsvereniging De 
Varkenskopen uit Zaventem. Een vereni-
ging die hem zeer nauw aan het hart lag en 
waar hij samen met zijn echtgenote Mariake 
Weets (overleden in 2013) en zijn andere 
vrienden uit deze vereniging het carnaval 
in Vlaanderen leerde ontdekken.

Het was ook op die wijze dat ik Jules per-
soonlijk heb leren kennen tijdens het Feest 
der Goedgemutsten te Lede (Oost-Vlaan-
deren) op 3 januari 1976. Een memorabele 
dag, want we zijn sindsdien vrienden voor 
het leven geworden.
 
Ter illustratie misschien er toch nog bij ver-
tellen dat FEN-Vlaanderen op dat moment 
amper 35 verenigingen telde als lid. Het 
toenmalige Feest der Goedgemutsten werd 

georganiseerd in een kleine zaal en laten we 
zeggen dat er hooguit een twintigtal vereni-
gingen uit Vlaanderen aanwezig waren. De 
feitelijke doelstelling van het feest, met 
name vriendschapsbanden sluiten met an-
dere carnavalsverenigingen uit Vlaanderen, 
ging toen omwille van het beperkte publiek 
nog als een fluitje van een cent.  De beide 
verenigingen waarvan we respectievelijk lid 
waren, met name De Varkenskoppen uit 
Zaventem en de Ridders van de Katteköp 
uit Haren (Limburg) verbroederden met 
elkaar om gedurende vele jaren een nauwe 
vriendschapsband  op te bouwen, terwijl de 
bestuursleden aan de toog er een stevige 
pint op klonken. Juist, zo ging dat destijds 
in zijn werk!  

Dat we in 1979 ook nog collega’s binnen 
FEN-Vlaanderen zouden worden, viel toen 
niet te voorspellen. Jules werd op 19 mei 
1979 immers provinciaal-commissaris voor 
Vlaams-Brabant terwijl ondergetekende   
meteen gebombardeerd werd tot provin-
ciaal-voorzitter voor de provincie Limburg.

Op 7 mei 1988, dus precies 9 jaar later, 
werd Jules verkozen tot penningmeester 
van FEN-Vlaanderen. Een taak die hem op 
het lijf geschreven was. Als medewerker in 
een boekhoudkantoor kende Jules als geen 
ander de knepen van het vak en bovendien 
was zijn boekhouding steeds piekfijn ver-
zorgd.  Dag na dag werden alle verrichtingen 
genoteerd in zijn dagboek en je kon hem om 
op het even welk moment telefoneren om 
informatie te bekomen. Jules wist je steeds 
en altijd meteen de gewenste informatie te 
bezorgen.

Jaar na jaar kreeg hij de kascontroleurs van 
FEN-Vlaanderen over de vloer en wanneer 
deze mensen tijdens de algemene vergade-
ring van de federatie verslag uitbrachten, 
hadden zij vaak lovende woorden en su-
perlatieven tekort om het werk van Jules 
te omschrijven. Nooit of te nooit viel er ook 
maar een opmerking te noteren.
 
Op 15 mei 2013, of m.a.w. exact na 34 jaar 
bestuurslid te zijn geweest van de federatie, 
waarvan liefst 25 jaar ononderbroken als 
penningmeester, vond Jules dat het welletjes 
was geweest.   

Het overlijden van zijn echtgenote Mariake, 
die je steeds aan zijn zijde kon terugvinden, 
heeft hier ongetwijfeld een belangrijke rol 

in gespeeld.  Zulke zaken kunnen inderdaad 
diep inhakken op een mens maar toch wist 
Jules zich kranig te houden.

Enkele maanden geleden bracht ik hem nog 
een bezoek in zijn woning te Zaventem. 
Niets liet op dat moment vermoeden dat dit 
onze laatste ontmoeting was. Hij was nog 
bijzonder helder van geest en we genoten 
samen van een gezellige babbel.  Zoals 
veteranen dat kunnen!   

Op 28 augustus ontvingen we plots het 
bericht dat Jules op 85-jarige leeftijd 
overleden was. Binnen het bestuur van FEN-
Vlaanderen en vooral bij de anciens stond 
op dat moment de wereld even stil. Een 
icoon werd uit ons leven weggehaald. Een 
lot dat ons sowieso, vroeg of laat, allemaal 
te wachten staat, maar toch blijft het voor 
diegenen die achterblijven en Jules intens 
hebben gekend een hard moment. 

Helaas kan hij deze tekst niet meer lezen. 
Hij zou er bijzonder fier op geweest zijn, 
want Jules was ook steeds en altijd een 
fiere kerel. Opgewekt en steeds paraat om 
anderen te helpen en bij te staan. Niets was 
hem teveel, zeker niet wanneer het om het 
verenigingsleven ging.

Zo hebben we hem gekend en zo zal hij in 
onze herinneringen verder blijven leven. 
Dag Jules, bedankt voor de vele mooie 
momenten die we samen mochten beleven. 
We zullen je nooit vergeten. Rust in vrede.

Jef Langenaeken
Erevoorzitter FEN-Vlaanderen 
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Veerle Vanhasselt

Tel: 0486/17.97.24

Frans Walravensstraat 121

1651 Beersel / Lot

macherie@telenet.Be

Info... en niet enkel voor nieuwe leden
informatie

Wist u dat onze commissarissen op vrijwillige 
basis hun taken vervullen voor de federa-
tie? Dat wil zeggen dat ze dus zelf instaan 
voor de kosten die ze in de loop van het 
carnavalseizoen maken. We willen al onze 
verenigingen vereren met minimaal één 
bezoekje per jaar, en dat zijn er geregeld 
meerdere op één avond. Weet dan ook dat 
het al jaar en dag de afspraak is dat de 
FEN-commissarissen voor de door u geor-
ganiseerde gebruikelijke activiteiten GEEN 
TOEGANGSGELD betalen. 

Onze provinciale besturen organiseren in 
de loop van het carnavalseizoen LEDEN-
VERGADERINGEN waarvoor u ook een 
uitnodiging ontvangt. Deze worden ingericht 
om informatie te geven, maar vooral ook 
om te luisteren naar wat er leeft bij onze 
leden. Jammer genoeg is de opkomst op 
deze vergadering soms erg teleurstellend 
en merken we dat we dagelijks via telefoon, 
e-mail, ... dezelfde vragen voorgeschoteld 

Beknopt willen we hier graag een aantal zaken in de kijker plaatsen. Voor nieuwe leden is het altijd interessant om te 
weten wat de geplogenheden zijn, maar het is soms ook wel goed om deze even opnieuw onder de aandacht te brengen 
van onze ‘ouwe getrouwen’.  

krijgen als op een ledenvergadering be-
handeld werden. We hopen dan ook meer 
verenigingen vertegenwoordigd te zien op 
de vergaderingen en bovendien is het ook 
interessant om elkaars noden en zorgen 
te horen en (nieuwe) contacten te leggen. 

Om ten dienste van de verenigingen te 
staan werd er een uitgebreide WEBAP-
PLICATIE ontwikkeld. Hierover werd op 
de ledenvergaderingen ook al geregeld 
toelichting gegeven, maar we merken dat 
er toch nog vragen zijn. Wat de gegevens 
van uw vereniging betreft, is het aan u om 
deze up-to-date te houden. Indien de door 
ons gebruikte contactgegevens (voorzitter, 
secretaris, briefwisseling en verzekeringen) 
niet kloppen, kan u dit eenvoudig door-
geven via www.fenvlaanderen.be > leden 
> adreswijziging. 

In de webapplicatie is er ook een PER-
SONENLIJST opgenomen. Dit is niet jullie 
ledenlijst, maar de lijst van alle personen 

waarvoor ooit iets aangevraagd werd. 
Deze lijst dient u up-do-date te houden 
om makkelijk met de applicatie te kun-
nen werken. Personen die niet langer deel 
uitmaken van uw vereniging, moet u op 
non-actief zetten. Personen zelf wijzigen of 
aanpassingen doen, kan u niet, want aan 
elke persoon is een historiek gekoppeld. 
Als namen foutief geschreven zijn, kan u dit 
wil melden via jeroen@fenvlaanderen.be . 
Personen toevoegen in de lijst kan niet; deze 
komen automatisch in de lijst wanneer u op 
hun naam één of andere aanvraag doet. 

Tot slot willen we u erop wijzen dat we 
moeten voldoen aan de GDPR-regelgeving. 
Al te vaak merken we echter nog dat 
e-mailadressen vrijgegeven worden bij 
het versturen van uitnodigingen. De e-
mailadressen van uw bestemmelingen 
dient u dan ook in BLINDE KOPIE (BCC) 
te plaatsen, dan zijn ze niet zichtbaar voor 
andere geadresseerden.
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OP ZOEK NAAR EEN CREATIEVE
EYECATCHER OF DECORATIEVE

CREATIES OP MAAT ?

BIJ BRAM KAN JE TERECHT !

BRAM BUYTAERT
DECOR 3D   FIGUREN   PRAALWAGENS

WWW.BRAMBUYTAERT.BE
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‘Aaijd Preense 2015’ organiseren voor 
het derde jaar op rij een benefiet !

Na twee succesvolle edities van het Oud-
prinsentreffen, gaan de Aaijd Preense 
2015 ook voor een derde editie van dit 
carnavalsfeest.

Zoals de voorbije twee jaren, verwachten 
ze weer een groot aantal oud-prinsen, 
prinsessen, jeugdprins(essen), keizers, 
narren, hofdames, ... . Natuurlijk zijn ook 
de nog aangestelde prinselijke hoogheden 
meer dan welkom. Kortom, het evenement 
staat open voor iedereen die houdt van een 
leuke en gezellige avond vol ambiance en 
carnavalsmuziek.

Ook dit jaar werd er uitgekeken naar een 
goed doel waar de opbrengst aan geschonk-
en wordt. Er werd gekozen voor “Klavertje 
3” uit Bilzen. 

“Klavertje 3” is een school voor bijzonder 
onderwijs met dit jaar 302 kinderen die kun-
nen genieten van onderwijs op hun maat. 
Dit alles voor kleuter- en lager onderwijs 
(tot 13 jaar). 

Op 6 december hopen de Aaijd Preense 
2015 dan ook veel volk te mogen verwelko-
men in het O.C. Jeugdpark te Smeermaas 
(Lanaken). 

Het programma begint om 20 uur en het 
gaat gegaraneerd door tot in de vroege 
uurtjes. Er zijn eveneens optredens voorzien 
van Juulke, Frans Theunisz en Jérôme Gelis-
sen (mister Loco Loco). 

Kaarten zijn in voorverkoop te verkrijgen bij 
Herman Oosterbosch (gsm: 0479/12 79 65) 
en kosten 5 euro in voorverkoop. Bij het be-
treden van de zaal ontvang je dan ook gratis 
een exclusieve pin, alsook één consumptie. 
Voor wie last-minute beslist, kan je ook aan 
de kassa betalen. Dan is de toegangsprijs 7 
euro, inclusief de exclusieve pin. 

Op 6 december vieren we traditioneel het 
goed heilig man Sinterklaas en ook dat 
kan toch niet onopgemerkt voorbij gaan. 
Sinterklaas heeft ervoor gezorgd dat we 

De vereniging ‘Aaijd Preense 2015’ werd opgericht na het carnavalseizoen 2015-2016 door de prinselijke hoogheden 
van Groot Lanaken, zijnde Prins Johnny I van Lanaken, Prins Servé I van Smeermaas, Prins Bjorn I van Veldwezelt, Prins 
Danny I en hofdame Martien uit Rekem en Prinses Hanny I met hofdame Jeannine uit Gellik, en dit om de wederzijdse 
vriendschap in ere te houden. Al snel rees het idee om een Internationaal Aaijd Preensetreffen te organiseren te Smeer-
maas en werd ook besloten een deel van de opbrengst te schenken aan een goed doel.

in de kijker

dus maar van onder het stof en zak massaal 
af naar Smeermaas op 6 december! Tot dan! 

Team van Aaijd Preense 2015

kunnen genieten van een Happy Hour van 
20u11 tot 21u11. 

Haal de plunje, de steken, de kroontjes, ...  

Zaal Jeugdpark SmeermaasZaal Jeugdpark Smeermaas

VVK:  5 Euro incl. pin 
 en 1 consumptie
Kassa:  7 Euro incl. pin
VVK :  Herman Oostbosch
 0479 12 79 65

Optredens:
Juulke
Frans Theunisz
Jérôme Gelissen
      (Mister Loco Loco)

 

Optredens:
Juulke
Frans Theunisz
Jérôme Gelissen
      (Mister Loco Loco)

 

VVK:  5 Euro incl. pin 
 en 1 consumptie
Kassa:  7 Euro incl. pin
VVK :  Herman Oostbosch
 0479 12 79 65

Aanvang 20u11

Vrijdag 6 december 2019Vrijdag 6 december 2019

Sinterklaos Happy Hour
van 20u11 tot 21u11 • 2 halen = 1 betalen!
Sinterklaos Happy HourSinterklaos Happy Hour

Niet op de openbare weg gooien!

3de editie3de editie



26 Gazet van de Carnavalist - Nr 194

Marion Hoop Design 

WWW.FOAMKOPEN.NL 
WWW.MARIONHOOPDESIGN.NL 

+31-(0)464527315 
 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”

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

Communicatie kan 
in het Nederlands

1095/261011 

Diverse wagens te huur

Thema: Aprés-Ski hut

Thema: Alphorn

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

Contactadres : De Muzelmennekes - Uikhoven
Kellens Vera - Populierenlaan 85 - 3621 Rekem
GSM: 0476/50 32 52 - 0476/08 15 97 
Email: vera.kellens@hotmail.com 0677/260911

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

Te huur
Diverse carnavalswagens. Carnavalwagen (zie foto) theme “Ro-
meins/Egyptisch”. Heel veel plaats om een bergruimte te voorzien  
en plaats om boxen te zetten.

0771/260914

Te koop
Carnavalskledij. Verschillende thema’s. Moeten weg voor nieuwe 
collectie. Eskimo’s of ijstijd, clowns of pierrot , duivels en duive-
linnen, tiroler, piraten, markiezen in echt leder, verschillende 
soldaten enz

0771/280815

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

Te huur

Diverse carnavalwagens

0894/150208

Te koop 

Polyester en doek om

wagens en poppen te 

maken of te herstellen

AANDACHT !
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. 
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!
Het aanleveren van zoekertjes kan heel eenvoudig via de website: onder de rubriek leden, kiest

u voor ‘stuur zoekertje in’.Zorg dat er steeds duidelijke foto’s toegevoegd worden en
dat de foto’s voldoen aan de vereisten zoals gevraagd, anders kan de aanvraag niet verwerkt worden.   

www.fenvlaanderen.be 
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advertenties “te huur” en “te koop”

Contactadres : Bepikt & Bestolen - Temse
Gino De Lamper - Gentstraat 152a - 9140 Temse
GSM: 0499/93 87 88 - E-mail: visser.10@hotmail.com

Te koop - Te huur
Zeer mooie praalwagen met verlichting. Ideaal voor avondstoeten. 
Bestaande uit drie stukken met zelfdraaiende assen. Opbouw trac-
tor inbegrepen. Lengte: 35 meter - Breedte: 3,25 meter - Hoogte: 
4 meter. 

19
86

/2
40

71
9

Contactadres : Zonder Beer Gein Plezeer - Maasmechelen
Kenny Pasmans - Akkerstraat 12 - 3630 Maasmechelen
E-mail: kenny.pasmans@telenet.be

Te koop - Te huur
Mooie polyester carnavalwagen met als thema De Ark van Noah. Er 
is plaats voor ongeveer 30 personen. 13m lang, 2,8m breed (3,5m 
met de dieren) en 4,4m hoog (kan tot 8m). Dieren kunnen bewe-
gen. Motoren voor bewegingen niet inbegrepen bij verkoop.

16
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Contactadres : Oetsjewaaa - Lede
Hans Hanssens - Damstraat 5 - 9340 Lede
E-mail: edinjo.hanssens@gmail.com

Te koop
2 isomo poppen, elk apart verkrijgbaar: 1 priester en 1 zittende 
pop.

17
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Contactadres : Lossendeirdeveirdeir - Aalst 
Dimitri Van Hecke - De Kavee 10 - 1790 Hekelgem
GSM: 0478/48 03 81 -E-mail: dimiri.van.hecke@telenet.be

Te koop
Carnavalwagen Aalst te koop thema parodie op de ribbekesrestau-
rants (of meer algemeen: varkens). Bestaat uit twee delen. Meer 
informatie op de website van FEN Vlaanderen

17
23
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Contactadres : De Totentrekkers - Lokeren 
Jorgen De Grande - Windhaarstraat 8 - 9160 Lokeren
GSM: 0472/64 71 47 -E-mail: jorgen@degrande-debruyne.be

Te koop
Carnavalwagen + kostuums. Opbouw voor 3 wagens met veel ber-
gruimte. Grote delen in hout. Grote trommel (incl verlichting) - 2 
xylofonen - platenspeler - grammofoon - piano - accordeon - ... 
Kostuums 25 stuks + foam hoed + verlichting (18 volwassenen en 
7 kids). 

13
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Contactadres : De Klungelere - Lanaken 
Jens Houben - Postweg 58 - 3620 Lanaken
GSM: 0471/44 44 39 -E-mail: jens_houben@hotmail.com

Te koop
Carnavalwagen thema clowns te koop. In zeer goede staat met 
deftig onderstel. Er zijn verschillende beweegbare delen. 

16
90
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advertenties “te huur” en “te koop”

Contactadres : De Moesenezen - Dendermonde
Mario Nobels - Klein Zand 11 - 9200 Dendermonde
GSM: 0476/50 57 57 - E-mail: nobels_mario@hotmail.com

Te koop - Te huur
Wagen en kledij thema kasteel. 40 kostuums voor volwassenen en 
15 voor kinderen. Meer info via e-mail. 

14
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Contactadres : De Gilles van Lokeren - Lokeren
Wesley Van Bastelaere - Kovekenstraat 13 - 9160 Lokeren
GSM: 0473/78 97 69 - E-mail: wesken_8@hotmail.com

Te koop
Carnavalwagen met bijpassende kostuums. Wagen bestaat uit 4 
delen: 3 completen stukken met onderstel en 1 opbouw. Kostuums 
en foamhoeden zijn zelf gemaakt en voorzien van verlichting.  

13
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Contactadres : Grimbiaca - Opgrimbie
Noel Gijsen - Hofstraat 1 - 3630 Maasmechelen
GSM: 0473/86 76 57 - E-mail: n.gijsen@outlook.com

Te koop
Kleurrijke kostuums te koop thema Azië/Thailand. Bestaan uit een 
broek, een trui, riem, kraag en foamhoed. 13 volwassen- en 3 
kinderkostuums. Kan verkocht worden als geheel of per stuk.

13
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Contactadres : De Poederladers - Kaulille
Anja Kusters - Fabriekstraat 16 - 3950 Kaulille
GSM: 0475/33 48 02 - E-mail: jaak.hollanders@telenet.be

Te koop
Japanse/Chinese kostums te koop, eventueel met chinese pruik 
tegen meerprijs. Alle kostuums werden zelf gemaakt, dus zeer 
goede kwaliteit. 

09
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Contactadres : De Teutonische Ridders - Diepenbeek
Bart Knuts - Keizel 14 - 3590 Diepenbeek
GSM: 0478/617079 - E-mail: secretariaat@teutonischeridders.be

Te koop
Praalwagen met als thema ‘kasteel’. Plaats voor +/- 20 personen 
op de wagen. Ideaal ook als prinsenwagen. 13m lang, 2,5m breed 
en 4m hoog. Er is voldoende stockageruimte voorzien voor het 
plaatsen van muziekinstallatie, uitwerpmateriaal, ... . Voor bijko-
mende info of om te bezichten kan een afspraak gemaakt worden. 
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Contactadres : De Pierrots - Baasrode
Axana Ploegaert - Sint-Ursmarusstraat 2bus3 - 9200 Baasrode
GSM: 0478/95 13 87 - E-mail: bkvdepierrots@outlook.com

Te koop
Mooi wagen, thema kapper, te koop. Goed voor avondstoeten, 
want de wagen beschikt over verlichting, net als bijhorende kap-
pen, stoelen, kostuums, wagen, pruiken (verschillende kleuren), 
onderdelen van de overbouw.  
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advertenties “te huur” en “te koop”

Contactadres : De Toetuile - Sint-Truiden
Vanesse Peerenbooms - Runkelenstraat 14a - 3440 Zoutleeuw
GSM: 0475/90 27 10 - E-mail: peerenboomsvanessa@gmail.com

Te koop
Kleurrijke kostuums: 14 dameskostuums (rok, jas, hoed en boa), 
10 herenkostuums (broek, jas en hoed), 2 jongenskostuums 
(broek, jas en hoed). € 60,00 voor een volledig kostuum.
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Contactadres : Tes Allemol Iet - Dendermonde
Kevin Van Blijenbergh - Gasthuisstraat 38 - 9200 Dendermonde
GSM: 0474/50 96 17 - E-mail: gracykeuh_18@hotmail.com

Te koop
Verschillende carnavalspoppen te koop. Prijs overeen te komen. 
Voor meer info stuur gerust een e-mail.
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Contactadres : PUB - Merelbeke 
Kirsten Debosscher - Kloosterstraat 35 - 9750 Zingem
GSM: 0476/29 79 92 - E-mail: kirstendebosscher@hotmail.com

Te koop
Praalwagen met kostuums (37 stuks). Thema circus. Kassa en 
grote tractor met papieren en plateau zijn te koop. Meer foto’s te 
vinden op de facebookpagina. Prijs overeen te komen.  
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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
21 zelfgemaakte kostuums: broek + vest
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Contactadres : The Titti Twisters - Hamme
Tom De Beule - Slangstraat 66 - 9220 Hamme
E-mail: titti.twisters@telenet.be

Te koop
Opbouw en kledij te koop. Thema: frietchinees. Opbouw bestaat uit 
verschillende frietkoten met verlichte togen en prijslijsten. Ludiek 
en mooi thema. Inclusief plateau en voeten. +/- 40 kostuums 
(volwassenen en kinderen) 
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Contactadres : De Elabacavakes - Borgloon
Sabrina Leunen - Boomstraat 85b - 3840 Borgloon
GSM: 0477/44 55 03 - E-mail: rafmissotten@hotmail.com

Te koop
Carnavalwagen (meerdere delen) te koop. Prijs overeen te komen. 
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advertenties “te huur” en “te koop”

Contactadres : De Feestvierders Grimde - Tienen
Turrion Glenn - Leuvenselaan 161/4 - 3300 Tienen
GSM: 0470/57 58 65 - E-mail: turrionglenn@hotmail.com

Te koop
Carnavalwagen te koop.
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Contactadres : De Barielgangers - Halle
Walravens David - Exaerdestraat 105 - 1501 Buizingen
GSM: 0499/90 12 89 - E-mail: david.walravens@hotmail.be

Te koop
Isomo poppen thema Napoleon. Grote Napoleon, ronddraaiend 
rad, 2 beweegbare paarden, 2 kanonnen, 2 gokkasten en 4 kleine 
soldatenkoppen.  
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Contactadres : De Moesjkes - Meerbeke
Els Michiels - Nieuwstraat 33 - 9400 Meerbeke
E-mail: de.moesjkes@telenet.be

Te koop
Gestrand piratenschip in 3 delen (2x6m en 1x4m). Papegaai op 
piston die naar boven en beneden kan. 1ste wagen plaats voor 
3 personen, tweede en derde wagen voor 1 persoon. 32 mooi 
piratenbouwen kostuums.
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Contactadres : De Jukeboxkes - Sint-Gillis-Waas
Jessica Fabry - Kemzeke Dorp 7 bus 1 - 9190 Kemzeke
GSM: 0478/61 24 29 - E-mail: jeskefabry@hotmail.com

Te koop
Carnavalkledij thema Robin Hood. € 300,00. Zowel voor vrouwen, 
mannen als kids. Inclusief zwaarden. 
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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
Volledig opbouw van wagen en 21 kostuums (broek, vest, 
gekleurde kraag en hoed met verlichting)
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Contactadres : Schief Rechtendeur - Kastel
Sarah Van den Broeck - Broekstraat 108c - 9220 Hamme
E-mail: cv.schiefrechtendeur@gmail.com

Te koop
34 kostuums te koop waarvan 25 volwassenen en 9 kids (5-10 
jaar). Thema: wij draaien nog mee (fabriek). 

09
93

/0
30

41
9



32 Gazet van de Carnavalist - Nr 194

advertenties “te huur” en “te koop”

Contactadres : De Ouwprinse - Oudsbergen 
Raf Garzon - Oude Asserweg 28 - 3660 Oudsbergen
E-mail: rafgarzon@gmail.com

Te huur
Zeer degelijke trappenwagen: lengte 12 meter, hoogte 3,4 meter. 
Voorzien van brandblusapparaat, herentoilet, mogelijkheid tot 
damestoilet. Kleine remorque voor generator, dj-stand op het 
hoogste punt. Veel bergruimte. Plaats voor 40 personen. 
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Contactadres : De Sjikke Stikken - Baasrode
Sven De Visscher - Schippersdijk 2 - 9200 Baasrode
E-mail: sjikkestikken@hotmail.com

Te koop
20-tal kostuums, hoofddeksels en bijpassende attributen - diverse 
onderdelen isomo opbouw carnavalwagen: hoge boog met bran-
dende kaarsen, diverse aztekenbeelden, mega doodshoofd met 
grote dampende sigaar, extra brandende kaarsen indien interesse.

11
38

/1
10

31
9

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

Te koop
1. +/- 30-tal pakken thema diep in de zee, neptunus e.a. met 
ingebouwde verlichting, pruiken en drietanden. Liefst in 1 lot 
verkocht.
2. Twee carnavalwagens met speciale kooien (ingeb. lifften en 
LED), 2 x overbouw tractor. 40 bijpassende kostuums. 
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Contactadres : De Draujvers - Ninove
Francesca Tempesta - Lindenbergstraat 27 - 9400 Ninove
GSM: 0476/31 96 37 - E-mail: fran_vmt@hotmail.com

Te koop
Praalwagen, kostuums, hoeden en toebehoren. Thema: kermis 
carnaval Ninove 2019.
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Contactadres : Bjein Swanjee - Aalst
Koen Van Acker - Stefaan De Jonghestraat 11/1 - 9300 Aalst
GSM: 0478/79 33 32 - E-mail: koen_van_acker@hotmail.com

Te koop
Zeepaardjes te koop. Ze zijn 1,7 meter hoog en worden afzonder-
lijk verkocht. 
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Contactadres : Vrieet opt Gemak - Ninove
Tommy Van der Haegen - Rode Kruisstraat 19 - 9400 Ninove
GSM: 0492/46 78 56 - E-mail: vanderhaegen.tommy@gmail.com

Te koop
20 foam accordeons te koop met harnas.  
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advertenties “te huur” en “te koop”

Contactadres : De Kettermuitsvrienden - Tielrode 
Frederik De Wilde - Warme Nauwstraat 27 - 9170 Sint-Gillis-Waas
GSM: 0477/88 46 29 -E-mail: info@fruitbedrijfaroma.be

Te koop
Carnavalwagen thema Lucky Luke opgebouwd in hout, voorzien 
van verlichting. In prima staat. Wagen te koop met opbouw en jolly 
jumper paard. Plaats voor personen op de wagen en opbergruimte. 
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Contactadres : De Snoopy’s - Zottegem
Nico Verstuyft - Merebaaistraat 1a - 9860 Oosterzele
GSM: 0496/57 66 50 - E-mail: zkvdesnoopys@gmail.com

Te koop
Carnavalwagen en kostuums. 2 olifanten waarin 2 personen met 
kostuum kunnen plaatsnemen, met onderstel, de koppen kunnen 
manueel bewegen. L 6,5m, B 2,5m, H 4,15m. Alsook 38 bijpas-
sende kostuums met verlichting. 
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Contactadres : De Sotten - Zottegem
Bart Beké - Engelstraat 47 - 9620 Zottegem
GSM: 0477/63 77 19 - E-mail: bart@desotten.be

Te koop
2-delige carnavalswagen met bijhorende kostuums. Onderstel achter-
ste wagen inbegrepen. Trekker is niet inbegrepen, enkel bovenbouw. 
Draak kan van links naar rechts en omhoog en naar beneden. Kos-
tuums met verlichting. 
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Contactadres : Lossendeirdeveirdeir - Aalst 
Dimitri Van Hecke - De Kavee 10 - 1790 Hekelgem
GSM: 0478/48 03 81 -E-mail: dimiri.van.hecke@telenet.be

Te koop
Carnavalwagen Aalst te koop thema parodie op de ribbekesrestau-
rants (of meer algemeen: varkens). Bestaat uit twee delen. Meer 
informatie op de website van FEN Vlaanderen
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Contactadres : De Totentrekkers - Lokeren 
Jorgen De Grande - Windhaarstraat 8 - 9160 Lokeren
GSM: 0472/64 71 47 -E-mail: jorgen@degrande-debruyne.be

Te koop
Carnavalwagen + kostuums. Opbouw voor 3 wagens met veel ber-
gruimte. Grote delen in hout. Grote trommel (incl verlichting) - 2 
xylofonen - platenspeler - grammofoon - piano - accordeon - ... 
Kostuums 25 stuks + foam hoed + verlichting (18 volwassenen en 
7 kids). 
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Contactadres : De Klungelere - Lanaken 
Jens Houben - Postweg 58 - 3620 Lanaken
GSM: 0471/44 44 39 -E-mail: jens_houben@hotmail.com

Te koop
Carnavalwagen thema clowns te koop. In zeer goede staat met 
deftig onderstel. Er zijn verschillende beweegbare delen. 
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advertenties “te huur” en “te koop”

Contactadres : Amuuze - Ronse
Herwin De Rycke - Savooistraat 90 - 9600 Ronse
E-mail: amuuzeronse@hotmail.com

Te koop
Studio 100 figuren: Plop, Samson, Meda Mindy, Bumba, Big, Rox
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Contactadres : De Moesenezen - Moerzeke
Jonas Van Vossole - Veldstraat 97 - 9220 Hamme 
GSM: 0477/90 93 76 - E-mail: jonas.van.vossole1993@gmail.com

Te koop
Carnavalswagen onderdelen en kostuums.
Onderdelen van de wagen zijn beschikbaar en ook de kostuums. 
Zowel voor volwassenen als kinderen. Prijs bespreekbaar.
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Contactadres : Goe Gemengd - Hamont
Davy Weltens - Pachtweg 1 - 3930 Hamont
GSM: 0497/80 03 65 - E-mail: davelieke@hotmail.com

Te koop
Carnavalwagen in goede staat. Eerste prijs mee gewonnen. Wagen 
is zelfrijdend, maar kan ook getrokken worden. Heeft 5 motoren 
die alles aandrijven. Lengte 12m, breedte 3,5m, hoogte 6,5m (4m 
zonder koppen). Prijs overeen te komen. 
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Contactadres : De Fluiters - Kermt
Willy Asnong - Kannaertstraat 71 - 3512 Stevoort
GSM: 0477/60 33 24 - E-mail: suzannevandebergen@hotmail.com

Te koop
Politie- en gangsterpakker. Politie: 4 x XL, 6 x L. Gangster: 5 x XL, 
3 x L en 4 damespakken.
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Contactadres : Kiekebos - Molenbeek-Wersbeek 
Tom Van Loon - Halensebaan 30 - 3461 Molenbeek-Wersbeek
GSM: 0495/65 01 18 - E-mail: cvkiekebos1@outlook.com

Te koop
Polyester thema Halloween. Het is één pakket en wordt niet per 
stuk verkocht. Prijs 250 euro. 4 heksenketels, 4 vleermuizen, 4 
pompoenen, 4 spoken (hoofd) en 4 spoken (volledig)
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Contactadres : De Pleziermakers - Leuven
Cindy Janssens - Dunberg 71 - 3210 Lubbeek 
GSM: 0496/515437 - E-mail: depleziermakers.cindy@hotmail.com

Te koop
Carnavalswagen te koop die vorig seizoen volledig herschilderd 
werd. Nieuwe as achteraan, dubbele as, banden vervangen. Prijs 
bespreekbaar. Lengte 13m, hoogte 3,80m, breedte 2,4m.
 

16
81

/0
90

61
8



35 Gazet van de Carnavalist - Nr 194

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

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

De Heer
Johan PELEMAN

Lid van Rodenbach Carnaval Comité
Levenspartner van mevrouw  Christine Sabbe (+)

Geboren te Roeselare op 27 juli 1956 
Overleden te Roeselare op 10 mei 2019

De Heer
Rudi FESTRAERTS

Grootvorst Proclameur Orde van de Commeduur 
Echtgenoot van mevrouw Greta Van Damme
Geboren te Sint-Truiden op 19 april 1944

Overleden te Sint-Truiden op 16 september 2019

De Heer
Oscar “Karre” LARDOT

Prins Carnaval Vlaams-Brabant 1997
Lid Orde van de Pietermannen & Orde van de Jonge Narren

Echtgenoot van mevrouw Anna Daems
Geboren te Leuven op 20 juni 1937 

Overleden te Leuven op 8 augustus 2019

De Heer
Jules De Pyper

Gewezen lid De Varkenskoppen
Eresenator FEN Vlaanderen

Weduwnaar van mevrouw Maria Weets
Geboren te Zaventem op 19 maart 1934 

Overleden te Zaventem op 28 augustus 2019

 - enkel overlijdensberichten die ons per post of e-mail worden overgemaakt, worden opgenomen in deze rubriek - 

De Heer
René VAN HOECK
Lid van De Loebass

Echtgenoot van mevrouw Rosa Claes
Geboren te Boom op 6 februari 1943 
Overleden te Wilrijk op 3 februari 2019

De Heer
Willy DAEMS

Lid van De Braspappies
Levenspartner van mevrouw Chris Moelans
Geboren te Lommel op 16 november 1948 

Overleden te Pelt op 31 juli 2019
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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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Alle aanwezigen ontvangen gratis

het nieuwe          jaarspeldje 2020 !


