
 Een kort maar ook een bijzonder druk 
carnavalseizoen staat ons op te wachten     

fenvlaanderen in dienst van carnaval
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CD - Vasteloavend aan de  
Maaskant - 24ste uitgave Nieuw Aalsters

Carnavalboek 2011 - 2015
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Katers Feld 2, 
41379 Brüggen-Bracht, 
Tel. +49 (0)2157/125619 
Fax +49 (0)2157/125620
info@karamelle-freddie.com

ÖFFNUNGSZEITEN:
Ab 02.11.15   
Mo. bis Fr.   14.00 –  18.00 Uhr 
Samstags  10.00 –  14.00 Uhr 
Ab 04.01.16   
Mo. bis Fr.   10.00 –  18.00 Uhr 
Samstags  9.00 –  14.00 Uhr 
oder TERMINE NACH VEREINBARUNG

Aachen (D)
Ferdinand Speckgens 
Alt-Haarener-Straße 251, 
52080 Aachen-Haaren, 
Tel. und Fax +49 (0)241/161822 
Mobil (0174) 6411298 
ferdi.speckgens@t-online.de

ÖFFNUNGSZEITEN:
Ab 11.11.15  
Mo. bis Do.   10.00 –  14.00 Uhr 
Freitags  10.00 –  17.00 Uhr 
Heiligabend + Silvester geschlossen
Ab 04.01.16  
Mo. bis Fr.  10.00 –  19.00 Uhr 
Samstags  10.00 –  14.00 Uhr  
oder TERMINE NACH VEREINBARUNG

Lanaken (B)
JOJOE bvba 
Jos Donders, 
Tel. +32 475 55 36 14 
Joeri Vangelabbeek
Tel. +32 486 85 12 40 
Europark 11, 
3620 Lanaken (B), 
josjoeri@gmail.com
www.jojoe.be  

OPENINGSTIJDEN: 
zie website
OPENINGSTIJDEN: 
zie website

www.karamelle-freddie.com
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Geachte lezers
Beste carnavalsvrienden
Aan onze welverdiende rustperiode 
komt stilaan een einde. Voor velen zit 
de vakantie er op en persoonlijk moet 
ik vaststellen dat het carnavalsgevoel 
alweer begint te kriebelen. 
Vele verenigingen zijn dan ook al met 
volle kracht bezig aan de voorberei-
dingen voor het komende seizoen. 
Carnavalswagens worden van onder het 
stof gehaald voor een nieuw likje verf 
of ze worden helemaal verbouwd tot 
een nieuw thema. Kortom, de handen 
worden overal uit de mouwen gestoken, 
want op  11 november om 11 uur 11 
geven we de officiële aftrap voor het 
nieuwe seizoen. Het belooft een erg 
druk seizoen te worden, want het is 
weer een weekje korter dan vorig jaar. 
Dit wil zeggen dat alle activiteiten zich 
manifesteren op een nog kortere periode 
en veel meer activiteiten zullen gepland 
staan op eenzelfde avond. Wij als F.E.N.-
Vlaanderen zullen het nodige doen om 
maximaal present te tekenen op uw 
activiteiten, maar weet dat het in zo een 
kort carnavalseizoen ook voor ons niet 
altijd mogelijk is om overal (gelijktijdig) 
aanwezig te zijn.  
De vooruitzichten voor F.E.N.-Vlaanderen 
zijn zeer positief en optimistisch. Zo heb-
ben we versterking gekregen van nieuwe 
bestuursleden. We mogen voor de 
provincie Oost-Vlaanderen twee nieuwe 
bestuursleden verwelkomen, nl. Roland 
Gillis en Gunther De Boeck. Voor de pro-
vincie Limburg verwelkomen we opnieuw 
Ludo Van Roosendael, die er een jaar 
even tussenuit was. Onze federatie 
telt nu 37 personen die klaarstaan voor 
al onze leden en zich geëngageerd 
inzetten ten dienste van het carnaval. 
Wat het ledenbestand betreft, moeten 

we vaststellen dat het vertrouwen in onze 
federatie erg groot is. Het aantal verenigingen 
dat zich aansluit bij F.E.N.-Vlaanderen 
blijft toenemen en we zullen eerstdaags 
de kaap van 600 verenigingen andermaal 
overschrijden. Dit ledenaantal is voor ons 
allesbehalve een streefdoel, maar het geeft 
ons wel de bevestiging dat we goed werk 
leveren in dienst van carnaval en het ver-
trouwen genieten van zovele carnavalisten 
in Vlaanderen.
Daar moet natuurlijk het nodige werk voor 
geleverd worden, want men verdient dat 
vertrouwen niet zomaar. Het is onze op-
dracht om klaar te staan voor onze leden 
en informatie en ondersteuning te geven 
daar waar nodig. Het is onze taak om het 
veld steeds af te toetsen en bij te sturen of 
nieuwe vormen van ondersteuning uit te 
werken en aan te bieden. 
Onze agenda’s staan vol met activiteiten en 
vergaderingen, zowel op provinciaal vlak als 
nationaal, ook wat de evenementen 2015-
2016 van F.E.N.-Vlaanderen betreft.
We gingen van start met de 25ste Artiesten-
avond op zaterdag 26 september 2015. Er 
werd gezorgd voor een overvol programma 
en zaal “Jeugdpark” te Smeermaas was 
weer het decor voor deze shopavond voor 
carnavalsartiesten. We mogen spreken van 
een bijzonder geslaagde editie en kijken al 
uit naar de 26ste editie. Spijtig dat de pu-
blieke belangstelling eerder aan de magere 
kant was, zeker  als je de vergelijking maakt 
met het geboden spektakel.  
Ook voor B.O.L. is het nieuwe schooljaar 
van start gegaan om klaar te zijn op 6 de-
cember 2015 voor de 21ste Try-out die zal 
doorgaan te Zonhoven in O.M.C “Tentakel” 
vanaf 14u11. Maar liefst negen leerlingen 
zullen het beste van zichzelf geven op deze 
traditioneel erg gezellige zondagnamiddag. 
Op 13 december 2015 staat het 35ste 
F.E.N.-Feestbanket op het programma, 
een zondagnamiddag waar we de beentjes 
onder tafel kunnen steken en lekker ge-
nieten van alle lekkernijen die ons zullen 
geserveerd worden. De DJ zal ook weer voor 
de nodige sfeer zorgen en verdienstelijke 
personen zullen weer gehuldigd worden. 

Dit alles gaat door in Feestzaal “De Snip” 
in Moorsel bij Aalst. Denk eraan om tijdig 
in te schrijven, want het aantal deelnemers 
is beperkt.
Ons grote ledenfeest, het Feest der Goedge-
mutsten, zal dit jaar in de kijker staan als 
44ste editie. Deze jubileumeditie wordt 
een speciale uitgave. Zoals u weet krijgt 
iedere aanwezige gratis een jaarspeldje 
aangeboden, maar dit jaar doen we er nog 
een speciaal speldje bovenop. Een pracht 
van een speldje dat alleen op ons 44ste 
ledenfeest gratis zal uitgedeeld worden 
aan de aanwezigen.  Ik verzeker u dat dit 
een pracht van een speldje is wat de verza-
melaars zeer erg zullen appreciëren. Wees 
er dus bij, want dit is maar een eenmalige 
uitgave.
De organisatie is in handen van het Mid-
dencommiteit Lommel in samenwerking 
met carnaval Lommel. Het feest zal door-
gaan in de prachtige evenementenhal “De 
Soeverein” en dit op 2 januari 2016. Ik 
nodig u nu alvast uit om op deze avond van 
verbroedering en carnavaleske feestvreugde 
aanwezig te zijn. Het organiseren van dit 
grootste indoor carnavalsevenement van 
Vlaanderen vraagt heel wat werk en energie 
van zovele vrijwilligers. We kunnen onze 
appreciatie voor dit werk enkel bevestigen 
door die avond aanwezig te zijn, om zo 
ook het voortbestaan van ons ledenfeest 
te verzekeren. 
Vooraleer ik mijn voorwoord afsluit, wil 
ik van de gelegenheid gebruik maken om 
onze ex-collega Mark Notredame van harte 
te danken voor al die jaren dat hij in onze 
federatie heeft gezeteld, voor de inspan-
ningen en zijn doorzettingsvermogen voor 
F.E.N.-Vlaanderen en dit sinds 9/5/1998. 
Mark, nogmaals bedankt en we weten dat 
we altijd op uw sympathie kunnen blijven 
rekenen en op uw creatief talent bij het 
ontwerp van jaarorden en speldjes. 
Zo beste vrienden, hiermede staat mijn 
eerste voorwoord voor 2015-2016 er op. Ik 
wens u een geweldig en een zeer aange-
naam carnavalseizoen toe.
Jean-Jos Lecoque
Voorzitter F.E.N.-Vlaanderen 
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bestuursleden 2016

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

PROVINCIALE BESTUURSLEDEN

PROVINCIE ANTWERPEN
Provinciaal voorzitter: WOUTERS Stan Veerpontstraat, 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.anja@scarlet.be
Provinciaal commissaris: VAN ASCH Kevin  Steenakker 69   2640 MORTSEL   GSM: 0495/74.07.83   E-mail: kevinvanasch@telenet.be
Provinciaal commissaris: WUYTS Walter  Fortstraat 38   2640 MORTSEL   Tel: 03/295 92 02   GSM: 0496/75 48 83   E-mail: walter.wuyts2@telenet.be

PROVINCIE LIMBURG
Provinciaal voorzitter: MAESSEN Hubert  Rondstraat, 26 A  3640 KINROOI   Tel & fax: 089/70.14.93   GSM: 0494/19 92 36   E-mail: hubert.maessen@telenet.be
Provinciaal secretaris: VAN DIJCK Luc  Vreyshorring, 27a  3920 LOMMEL   GSM: 0496/20.03.42   E-mail: vandijck.luc@gmail.com
Provinciaal commissaris: HUMBLET Jo  Op de Meer 6a  3740 GROTE-SPOUWEN (Bilzen)   Tel: 012/45.65.65   GSM: 0479/43.75.69  E-mail: humbletjo@gmail.com
Provinciaal commissaris:MOONEN Servé Brugstraat, 3 bus 2  3620 LANAKEN   GSM: 0477/21.29.03   E-mail: servaas.moonen@skynet.be
Provinciaal commissaris: RENETTE Marc  Maarschalk Fochstraat, 11  3970 LEOPOLDSBURG   Tel: 011/39.13.89   GSM: 0475/31.60.95   E-mail: renette.marc@telenet.be
Provinciaal commissaris: GEELEN Philippe  Molenweg 80   3770 RIEMST  GSM: 0471/64.14.44   E-mail: geelenphilippe@pandora.be
Provinciaal commissaris: BELLINKX Glenn   Kwamol 58   3945 HAM   GSM: 0494/62 29 74  E-mail: glenn.bellinkx@hotmail.com
Provinciaal commissaris: COLLIN Dimitry   Cartuyvelstraat 19   3870 HEERS    GSM: 0472/90 39 95    E-mail: info@diweb.be
Provinciaal commissaris: GIELEN Kurt   Solterweg 17    3680 MAASEIK   GSM: 0495/29  03 33     E-mail: kurt.gielen@outlook.com 
Provinciaal commissaris: STEEGEN Jan   Mondeostraat 37   3740 BILZEN   GSM: 0474/92 95 90     E-Mail:steegenjan@gmail.com  
Provinciaal commissaris: WINS GERD   Omstraat 61    3620 VELDWEZELT (Lanaken)   GSM: 0495/65 04 69     E-mail: busjesjeur@gmail.com
Provinciaal commissaris: VAN ROOSENDAEL Ludo   Keerstraat 9    3700 TONGEREN    GSM: 0486/66 64 85    E-mail: ludo.vanroosendael@hotmail.com

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
Provinciaal voorzitter: CASSIMAN Marcel  Lange Molenstraat, 1  9280 LEBBEKE    GSM: 0475/93.46.57   E-mail: marcelcassiman@hotmail.com
Provinciaal secretaris: DE BEYTER Kenny  Klevestraat 51  9600 RONSE  GSM: 0498/64.20.78  E-mail: kenny.debeyter@telenet.be
Provinciaal commissaris: THIJS François  Fr. Van Cauwelaertlaan, 7  9100 SINT-NIKLAAS   GSM: 0498/24.07.39   E-mail: denthijs@telenet.be
Provinciaal commissaris: VERHAEGEN Willy Damstraat, 38  9340 LEDE   Tel: 053/80.05.74   GSM: 0495/22.60.34   E-mail: willy.verhaegen2@hotmail.com 
Provinciaal commissaris: HEYERICK Rudy  Tuinwijk Jan Verhaegen, 56  9820 MERELBEKE   Tel: 09/230.68.48   GSM: 0474/92.59.82   E-mail: tim.van.den.berge@telenet.be 
Provinciaal commissaris: DE STORCKE Germain  Leedsesteenweg, 160  9420 ERPE-MERE   Tel: 053/80.21.90   Fax: 053/78.77.66   E-mail: info@storcktrofeeen.be
Provinciaal commissaris: DE PAEPE Christiaan  Kerkstraat, 170 - bus 104   9050 GENTBRUGGE   GSM: 0478/37.45.73   E-mail: christinadekerpel@hotmail.com
Provinciaal commissaris: DE RONNE Kenny  Warande 4  9270 LAARNE  Tel.: 09/366.12.01  GSM: 0472/72.21.91  E-mail: kdr_009@hotmail. com
Provinciaal commissaris: GILLIS Roland   Pastoor Pennestraat 52    9290 BERLARE   GSM: 0478/56 59 91  E-mail: gillro@msn.com 
Provinciaal commissaris: DE BOECK Gunther    Heirlinckhovestraat 28    9406 OUTER   Tel: 054/33 24 48     E-mail: goormans-ann@hotmail.be

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
Provinciaal voorzitter: ACKERMANS Jean  Lindenstraat, 160  1800 VILVOORDE   Tel: 02/305.46.44 
Provinciaal secretaris: VANGERVEN Ludo  Oudergemselaan, 3  1933 STERREBEEK  Tel.: 02/767.01.93  E-mail: ludovg@carnafolk.be 

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

Provinciaal voorzitter: INION Xavier  Bruggestraat 143  8970 POPERINGE  Tel.: 057/33.46.33  GSM: 0496/36.34.39  E-mail: xavier.inion@telenet.be 

Provinciaal secreatis: PATTYN Harold  Izegemstraat 66  8880 SINT-ELOOIS-WINKEL  GSM: 0496/51 89 04  E-mail: haroldpattyn@msn.com

Provinciaal commissaris: VERBRUGGHE Dominiek  Meiboomlaan 52  8800 ROESELARE  Tel.: 051/24 33 31  GSM: 0496/75 31 36  E-mail: shar.3@telenet.be  

Provinciaal commissaris: VAN OSSEL Philippe   Hoogstraat 3   8430 LOMBARDSIJDE (Middelkerke)   Tel: 058/24 18 23    GSM: 0496/90 59 65 
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Marion Hoop Design 

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

Foam Veren Boa’s Foamhoeden 
Voor Carnaval  en Theater 
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Nieuwe jaarorde en speldje
2016

Deze nieuwe jaarorde en 
speldje is een creatie van

Mark Notredame, 
voormalig bestuurslid 
van FEN-Vlaanderen. 

Proficiat Mark en bedankt!!!

nieuwe bestuursleden

Nieuwe bestuursleden bij 
F.E.N.-Vlaanderen

Ter gelegenheid van de jongste statutaire vergadering op woensdag 13 mei 2015 te Deurne werd de Algemene 
vergadering versterkt met drie nieuwe krachten. Wij stellen ze graag even voor. Op pagina 4 hiernaast vindt u de 
volledige samenstelling van de raad van bestuur met alle adresgegevens. 

Ludo Van Roosendael
Provinciaal commissaris 

Limburg

Roland Gillis
Provinciaal commissaris 

Oost-Vlaanderen

Gunther De Boeck
Provinciaal commissaris 

Oost-Vlaanderen
FEN-Vlaanderen dankt langs deze weg ook het uittredende bestuurslid Mark Notredame voor zijn jarenlange inzet in 
dienst van onze federatie.  
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Zondag 13 december 2015
Feestbanket FEN-Vlaanderen

Menu

Binnenkomertje van  

schol meunière met 

boskampernoelies en kappertjes

Oostendse witloofsoep

Gemarineerd varkenshaasje

met wildtooi

Crumbel van rode vruchten

met vanille ijs en
 koffie 

Aperitief met warme hapjes om 13u00 - Aan tafel om 14u00 

Aperitief, menu met aangepaste wijn, 
waters en frisdranken aan tafel.

Deelnameprijs: € 60,00 per persoon

vzw-info

Elektronische aangifte van belastingen 
Elkevzw is verplicht een belastingaangifte in de rechtspersonenbelasting in te dienen. In principe ontving elke vzw 
hiervoor jaarlijks een aangifteformulier, netjes verpakt in de welgekende bruine omslag en indien zulks niet het 
geval was, moest dit formulier zelf aangevraagd worden.
Bij het aangifteformulier moet een gedetailleerde staat van ontvangsten en uitgaven gevoegd te worden of (indien 
gewerkt wordt in een systeem van dubbele boekhouding) de balans en resultatenrekening zoals die door de jaar-
lijkse algemene vergadering goedgekeurd werd, afgedrukt op een papieren document.

Vanaf dit jaar (aanslagjaar 2015 - inkom-
sten 2014) zijn vzw’s evenwel verplicht hun 
aangifte in de rechtspersonenbelasting 
elektronisch in te dienen. U zal dus geen 
papieren aangifteformulier meer ontvang-
en en dient voortaan de aangifte  te doen 
via de toepassing BIZTAX.
Privépersonen hebben op dit moment nog 
steeds de “vrije” keuze de aangifte in te 
dienen via de klassieke papieren docu-
menten, maar kunnen ook kiezen om de 
aangifte eveneens elektronisch te doen via 
de zogenaamde “Tax-on-web”.   
Aan de vzw’s wordt die vrije keuze niet ge-
laten en MOET de aangifte elektronisch 
gebeuren via de zogenaamde BIZTAX 
Enkel in uitzonderlijke gevallen kan een vrijstel-
ling op de elektronische indiening verkre-
gen worden. Hiervoor is een duidelijke ver-

antwoording vereist. 
Opgelet!!! Die vrijstelling geldt slechts 
voor één jaar (uitstel van executie).
Ze wordt enkel toegekend indien uw vzw 
(of de persoon die gemachtigd is voor het 
indienen van de aangifte) niet over de no-
dige informaticamiddelen (zijnde een com-
puter met toegang tot internet) beschikt. 
Wij hebben vastgesteld dat slechts weinig 
verenigingen met een vzw-statuut hiervan 
op de hoogte zijn. 
Oorspronkelijk was voorzien dat alle aan-
giften dienden binnen te zijn tegen uiter-
lijk 30/09/2015. Deze datum werd nadien 
verlengd naar 7/10/2015 maar, we zijn er 
ons bewust van dat als gevolg van de on-
wetendheid, vele kleine vzw’s deze datum 
niet gehaald hebben.

Ook wij als federatie zijn een beetje in snel-
heid genomen geweest en hebben dus alle 
zeilen bijgezet om zo snel mogelijk een be-
grijpelijke documentatie klaar te stomen.  
Op internet (o.a. bij Biztax) kan je al heel 
wat informatie vinden. 
Om de aangifte elektronisch te doen, kan u 
gebruik maken van uw elektronische iden-
titeitskaart.
Op het eerste zicht lijkt het allemaal vrij 
ingewikkeld, maar voor kleine vzw’s zoals 
onze carnavalsverenigingen komt het er, 
zoals in het verleden, op neer dat je bij 
de aangifte gewoon de klassieke staat van 
ontvangsten en uitgaven dient te voegen. 
Wij komen hier weldra meer uitgebreid op 
terug.
De redactie
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in de kijker

Carnaval als volksfeest 

Als voorzitter van ARO – Vlaams steunpunt 
voor cultureel erfgoed en als voorzitter van 
LECA – Landelijke Expertisecentrum voor 
Cultuur van Alledag betekent carnaval voor 
mij heel veel.
Carnaval is immers een feestelijk monu-
ment, dat oud is, in heel de wereld wordt 
gevierd en vooral een grote symboliek 
inhoudt als feest dat al eeuwen lang de 
overgang van de koude winter naar de 
zachte lente begeleidt.  
Het is evident dat carnaval historisch, 
geografisch en sociologisch een heel ge-
varieerde invulling heeft gekregen. Ik zal 
het in de uiteenzetting niet hebben over de 
herkomst en de evolutie van dit mondiale 
feest, maar wel over het belang van carna-
val in het kader van cultureel erfgoed, dat 
vandaag de dag lokaal, regionaal, nationaal 
en internationaal erkenning en waardering 
geniet.
Carnaval is in wezen een groepsgeest, dat 
niet in een paar woorden te vatten is. Een 
vraag is immers wat carnavalisten feitelijk te 
vieren hebben? Het is een feest dat veelal 
op 11.11 om 11 uur 11 van start gaat en 
na enkele maanden collectieve, intensieve, 
creatieve, ludieke en artistieke voorberei-
ding een hoogtepunt bereikt, dat op zijn 
beurt een paar dagen duurt. Een carnaval-
ist moet dus uit sterk hout gesneden zijn 
om dat goed en wel te overleven … Dat 
maandenlange groeiproces voltrekt zich in 
groepsverband, wat in de vakterminologie 
‘erfgoedgemeenschap’ wordt genoemd. 
Het is immers de carnavalsvereniging die 
een eigen project ontwerpt, ontwikkelt en 
realiseert en als zodanig een unieke bijdrage 
levert tot vermaak van in eerste instantie de 
eigen dorps- of stadsgemeenschap.
Een basisprincipe van carnaval is o.m. dat 
het vaak grenzen, codes en taboes door-
breekt, wat best gebeurt met inachtneming 
van de regels en  het ABC van de lokale of 
regionale carnavaltraditie. Dat de regels het 

tijdens die hoogdagen van carnaval  hard 
te verduren hebben, weet iedereen, maar 
niemand kan die precies definiëren. Een 
ander kenmerk van het carnavalgebeuren 
is dat het zich spreidt over een langere 
periode met als hoogtepunt de drie dolle 
dagen vóór het begin van de vasten. Ook 
wat de participatie betreft, is carnaval niet 
onder één noemer te brengen. Immers 
zowel individuen als groepen, herkenbaar 
en vermomd, zijn van de partij. De geest 
van carnaval streeft er immers naar dat 
iedereen er zich op een of andere manier 
bij betrokken voelt. Of dit ook zo is, valt m.i. 
te betwijfelen. Wegens zijn sociale impact, 
zijn vaak geforceerde uitbundigheid, zijn 
gecompliceerde structuur, zijn arrogant 
aandoende openbaarheid en zijn toe-
nemende massaliteit is carnaval immers 
geen gewoon feest. Dat verklaart wellicht 
waarom carnaval als volksfeest aan allerlei 
gevaren blootstaat. 
Wie carnaval vandaag de dag vergelijkt met 
wat vroeger als carnaval werd beschouwd, 
komt tot een paar markante vaststellingen. 
We zetten er enkele op een rijtje.
1. Hoewel de economische crisis proble-

matisch blijft, geraakt het driftig zoeken 
naar openbare feestvreugde blijkbaar 
niet verzadigd. Elke gemeenschap 
poogt haar identiteit te bevestigen door 
het organiseren van een of ander open-
baar feest. Ook carnaval ontsnapt daar 
niet aan, met het gevolg dat iedereen 
zich geroepen voelt om in groepsver-
band het feestvarken uit te hangen. 
Zo heerst, in Vlaanderen althans, een 
zekere carnavalsinflatie, die onder het 
motto van “wij moeten ook onze car-
naval hebben” leidt naar een pijnlijke 
ervaring, die we ‘carnavalitis’ noemen. 
Het uitbuiten van het aantrekkelijke en 
authentieke carnavalimago om tegen 
alle wetten van de traditie in overal 
en altijd op straat de feestneus op te 
zetten is m.i. een berekend risico .
We onderschrijven geenszins de stel-
ling dat alleen zij carnaval kunnen 
vieren, die het om zo te zeggen met 
de moedermelk hebben meegekregen. 
Evenmin houden we er conservatieve 
ideeën op na met betrekking tot het 
begrip traditie. Voor ons is de traditie 
een belangrijk gegeven, dat enerzijds 
soepel geïnterpreteerd dient te worden, 
maar dat anderzijds helemaal niet te 
rijmen valt met de hocus pocus van 
zogenaamde carnavalfanaten, die door 
excentrieke overdrijving het carnaval 
geenszins een dienst bewijzen. Men 

zou de indruk kunnen krijgen dat car-
naval het feest is dat rechten, plichten, 
regels en grenzen tijdelijk negeert. 
Dat is enigszins waar, maar wie daarin 
overdrijft en/of bepaalde elementaire 
spelregels niet respecteert, ondergraaft 
op termijn de echte spirit van carnaval 
met een contraproductieve werking 
als gevolg. 

2. Het komt me voor dat de spontane 
creativiteit van de lokale bevolking 
minder en minder aan bod komt in de 
moderne carnavalvieringen. Daarte-
genover staat de tendens om carnaval 
slachtoffer te laten worden van overor-
ganisatie. Vaak beoogt men tegelijker-
tijd origineel en spectaculair te zijn en is 
men wel eens bereid het carnavaleske 
gebeuren te stroomlijnen. Zo dreigt het 
gevaar dat te veel van bovenaf geregis-
seerd wordt en te weinig van onderuit 
‘gespeeld’, zodat plezante,  specifieke 
thema’s van eigen wijk of straat plaats 
moeten ruimen voor onderwerpen met 
regionaal of nationaal allure. Wil men 
zo niet te veel inspelen op de bezoeker 
van buiten de eigen gemeenschap ten 
nadele van de plaatselijke doelgroep?

3. Om de gunst van de vreemde bezoe-
kers, de radio- en de T.V.-mensen te 
winnen, lijken sommige organisatoren 
bereid tot verregaande concessies. In 
plaats van de hele onderneming met 
eigen beperkte middelen te realiseren, 
vult men het programma met aller-
lei niet-authentieke elementen op: 
vreemde groepen worden uitgenodigd, 
attracties van bedenkelijk allooi wor-
den in het scenario opgenomen, de 
reclame doet haar intrede, enzovoort. 
Dat carnaval een gemakkelijke prooi is 
voor commercialisering en politisering, 
hoeft geen betoog. Het fotomateriaal in 
dag- en weekbladen staaft dit. Wie car-
naval gebruikt om met andere steden 
en dorpen in competitie te treden, 
bewijst alleen zichzelf een grote dienst. 
Aan de tendens naar super glitter 
heeft de echte carnavalsvierder geen 
boodschap. Integendeel, hij dreigt te 
vervreemden van zijn eigen feestende 
biotoop, wat de spontane feestvreugde 
niet ten goede komt. Zo ontwikkelen 
zich allerlei alternatieve carnavalvor-
men, die in volkse wijken van grote 
stedelijke centra ontstaan. Zie maar 
wat in Rio aan het gebeuren is: massa’s 
opgeklopte pin-ups op de boulevards, 
terwijl het authentieke carnaval met de 
samba’s te beleven is in de zijstraatjes. 
Small is inderdaad beautiful …

Terwijl het carnavalseizoen 2014-2015 stilaan aan ons voorbij schuift en we in stilte afscheid nemen van het jubileum-
jaar  4 x 11 Federatie Europese Narren, kunnen we er niet aan weerstaan om de tekst van de prachtige toespraak, 
die  Em. Prof. dr. Volkskunde Stefaan Top hield ter gelegenheid van voorbije jubileumjaar, af te drukken in ons leden-
blad. Gezien de grote omvang van de tekst wordt in deze editie slechts een deel van de toespraak afgedrukt en zal het 
tweede deel in de volgende editie opgenomen worden. 

Em. Prof. dr. Stefaan Top
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Bieren, frisdranken, e.d. ... die na het eten genuttigd worden, dienen 
zelf door de deelnemers betaald te worden aan democratische prijzen
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Carnavalstop!  
Het eerste als ik aan mijn jeugd denk, is mijn eerste reis met ons vieren, gezworen kameraden, de vier musketiers 
van aan de toog in ons stamcafé “La Bécasse”. Wij hadden heel het jaar ons best gedaan op school en waren met brio 
afgestudeerd en met een goed rapport naar huis gekomen, al zit er wel een zeventje bij waarover vader streng mee-
warig doet, want acht is ons minimum. We gaan naar Spanje, de Costa Brava. Wekenlang van te voren heeft het woord 
door ons hoofd gegonsd. We hebben ervan gedroomd. We hebben het opgezocht op de Michelinkaart, ja het was ver. 
Helemaal door Frankrijk en dan over de bergen, waar wolven en beren rondwalen. Maar met de Peugeot 404 van onze 
beste vriend Claude geraken wij dus ongetwijfeld veilig in Spanje, waar het altijd mooi weer is en waar de serveza San 
Miguel en de mooie señorita’s aan onze voeten zullen vallen.

En dus vertrekken we op een grijze en 
natte ochtend heel vroeg met de auto, met 
daarbovenop een warboel van alle soorten 
materiaal, en niet te vergeten een vier per-
soonstent waarin het beslist heel knus en 
plezierig liggen is.

En we rijden en rijden eindeloze uren, he-
lemaal door Frankrijk heen, en het wordt 
almaar warmer in die Peugeot tot het bloed-
heet wordt. De auto is dan wel bestand 
tegen wolven en beren in de bergen, maar 
niet tegen vier rood zwetende gekookte 
jonge gasten, want dan bestaat de airco nog 
niet. Enkele hittecoma’s later arriveren we 
finaal op onze bestemming, op een camping 
aan de Costa Brava. Na een klein uurtje en 
veel gevloek en getrek staat de tent toch 
recht en dan ons maar reppen naar de 
eerste de beste bodega voor enkele frisse 
Spaanse biertjes. Bij wijze van troost voor de 
slapeloze uurtjes in die pufhete tent liggen 
wij de ganse dag op het brandende zand 
en pootjebadend, terwijl wij dromerig over 
het fraai glinsterende azuur uitkijken en ons 
‘s avonds afvragen welke mysteries schuil-
gaan achter die ronde rimpelloze goudgele 
cirkel profiterend van die heerlijke strakke 
en golfloze Middellandse Zee. Maar komen 
wij terug tot de hedendaagse werkelijkheid.

Een blijvende slabakkende economie, crisis 
alom, duizenden bootvluchtelingen die 

sterven, terroristische aanslagen, mensen 
in nood door aardbevingen... terwijl Eu-
ropa zich bezig houdt met het bepalen van 
hoeveel plastic zakjes een persoon per jaar 
nog zal mogen gebruiken!

Ja, er is nog veel werk in ons land en vaak 
profiteren mensen van alle soort uitkeringen 
en zijn ze te lam en te gemakzuchtig om uit 
hun nest te komen en hun brood op een eer-
lijke manier te verdienen. Welja, ze blijven 
in hun bed liggen tot de middag, verzorgen 
zich niet qua hygiëne, stinken een uur in de 
wind en gaan hun uitkeringsgeld opzuipen in 
vuile cafés, waar dames hun belabberd lijf 
aanbieden tegen een outletprijsje, waarbij 
geslachtsziekten aan de orde van de dag 
liggen en vechtpartijen van alle dagen zijn. 

Nadat zij op elkaars smoel geklopt heb-
ben, strompelen ze dronken naar huis, 
alwaar hun vrouw, die ook al negen à tien 
jaar werkloos is, eens een fikse rammeling 
krijgt en de twee snottertjes van kindjes 
horen hun papa en mama in een Vlaamse 
colère schieten, en blijven van de angst en 
de ellende bedplassen tot hun plechtige 
communie.

En maar jammeren dat er te weinig 
kinderverzorgsters zijn in de crèches, de 
treinbestuurders hebben geen tijd meer 
om te gaan pissen, de leraars staan voor 
overbevolkte klassen, ouders moeten kam-
peren om hun nageslacht in een school in 
de buurt binnen te krijgen, psychiatrische 
patiënten worden in containers gestopt, 
gerechtshoven waar de stellingen van de 
restauratie zelf aan restauratie toe zijn, er 
zijn te weinig cipiers en ook te weinig cellen 
voor de gedetineerden die met euthanasie 
dreigen om er een te bemachtigen.

Waar had ik het weer over? Ah ja, wat is er 
allemaal gebeurd tijdens de carnavalstop 
gedurende de zomermaanden.

Parijs-Roubaix en het spoor. Het is de eerste 
keer dat de helleklassieker overschaduwd 
wordt door een gesloten bareel. De oplos-
sing? Het moet toch mogelijk zijn om deze 
wielerwedstrijd voortaan te laten doorgaan 
op een spoorstakingsdag, keuze genoeg 

immers. Nog eenvoudiger ware om de 
spoorwegen op de dag van Parijs- Roubaix 
een stakingsdag te laten organiseren. Een 
spoorstakingsdag min of meer kan toch het 
verschil niet maken.

En dan deze zomer terug het grootste circus 
ter wereld van de wielersport; de ”Tour de 
France”. Was me dat een saaie drie weken 
op mijn Philips groot scherm. Natuurlijk 
waren de twee lamlendige, zagende Mup-
pets commentatoren van de VRT terug aan 
het zwanzen en lullen dat ik genoodzaakt 
was een Dafalgan Forte in te menen om mijn 
hoofdpijn wat te stillen. Weken voordien 
hadden de kranten aangekondigd dat de 
vier favorieten: Froome, Nibali, Quintana en 
Contador er een prachtig schouwspel en een 
fantastische, spannende en strijdlustige Tour 
2015 zouden van maken. Maar, oh wee, de 
Engelse Froome, geboren tussen de leeuwen 
uit een niet nadergenoemd natuurpark in 
Kenya en klaargestoomd door een groep 
dokters die hun diploma behaald hebben 
in de tijd van Dr. Mengele in het kamp van 
Buchenwald, dachten er anders over. Heb 
je die Chris Froome eens goed bekeken? 
Het vel over de benen, uitpuilende ogen en 
aderen -zogezegd spieren- en met moeite 
50 kg. Maar, ik denk dat James Watt zich 
tienmaal in zijn graf heeft omgedraaid, 
want men hoort niet anders dan over Watts 
spreken. Ik denk dat die ganse bende van 
Sky ‘s avonds in hun bed liggen met een 
stekker in hun achterste. Daarom zouden 
ze beter hun sponsornaam veranderen in 
de Wattpoepers.

Ik vraag mij nu ook af of het zo belangrijk 
is dat AA Gent kampioen is geworden en of 
we ons niet beter zouden opwinden over 
andere dingen als het angstaanjagende feit 
dat tegenwoordig enorm veel jonge meisjes 
een enorme dikke kont hebben. Maar, ik ben 
er zeker van dat het aankomende carnaval-
seizoen 2015-2016 ons allemaal keigelukkig 
zal maken. 

Alaaf, Alaaf, Alaaf.

Louis Ackou
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CD-Voorstelling “Vastelaovend aan de CD-Voorstelling “Vastelaovend aan de 
Maaskant 24” - OC NeerharenMaaskant 24” - OC Neerharen
Zaterdag 24 oktober 2015    Zaterdag 24 oktober 2015    
“Vèr blieve gaon”
De rood-geel-groene kleuren worden weer 
van onder het stof gehaald, de instrumenten 
opgeblonken, de tapkranen worden gespoeld 
en ga zo maar verder.

We staan voor het begin van het nieuwe 
carnavalsjaar!

Dat wil ook zeggen dat de nieuwe 
carnavalsschlagers worden opgenomen!

Naar jaarlijkse gewoonte betekent dit ook 
dat de nieuwe CD van ‘Vastelaovend aan de 
Maaskant’ eraan komt. 

Ondertussen al de 24ste editie van deze toch 
wel unieke cd.

De voorstelling van de nieuwe cd vindt 
plaats op zaterdag 24 oktober 2015 in het 
Ontmoetingscentrum in Neerharen (Lanaken).

Ook nu zullen alle 20 deelnemende groepen 
en artiesten hun beste beentje voorzetten om 
er weer een mooie showavond van te maken!

De organisatie van deze avond is in handen van 
de jongerengroep ‘De Eierdöpkes’ uit Gellik.

De ‘Eierdöpkes’ zijn 4 jaar geleden ten tonele 
gekomen en zijn op korte tijd uitgegroeid tot 
een gewaardeerde carnavalsgroep binnen het 
Lanaker carnavalsgebeuren.

Onder leiding van voorzitter Dieter Oosterbosch 
is hun ledenbestand gegroeid tot om en bij 
de vijftig leden. 

Hoewel de thuisbasis van de ‘Eierdöpkes’ 
in Gellik ligt, vinden we hen op heel wat 
carnavalsactiviteiten terug tot ver buiten 
Gellik. Van Maastricht tot in Tongeren en van 
Bilzen tot in Lanaken. 

Naast de cd-voorstelling van ‘Vastelaovend 
aan de Maaskant’ 24, organiseren de 
‘Eierdöpkes’ ook weer een carnavalsbal. Door 
renovatiewerken aan zaal ‘Esperanza’ in Gellik 
zal ook deze activiteit plaats vinden in het O.C. 
van Neerharen en dit op 20 november 2015.

De ‘Eierdöpkes’ kom je ook jaarlijks tegen 
in tal van carnavalstoeten. Negen stuks in 
totaal, waaronder de lichtstoeten van Gellik 
en Vlijtingen. 

Na het geslaagde 
debuut op de cd 
van ‘Vastelaovend 
aan de Maaskant’ 
23 ,  me t  he t 
nummer “Vèr 
goon nog neet 
nao hoes”, zal 
‘Milf ink’ met de 
‘Eierdöpkes’ dit 
jaar de 24ste cd 
aanvoeren. 
De ‘Eierdöpkes’ 
a l s o o k  h e t 
b e s t u u r 
va n  d e  v z w 
‘Vastelaovend 
aan de Maaskant’ 
nod igen  a l l e 
carnava l i s ten 
van harte uit 
op deze mooie 
carnavalsavond 
in het O.C. van 
N e e r h a r e n ! 
Zorg dat je erbij 
bent!

CD-VOORSTELLING ‘Vastelaovend 
aan de Maaskant’ 24

Zaterdag 24 oktober 2015
20:11 – Ontmoetingscentrum 

Neerharen
(Kasteelstraat – naast de Kerk)

Organisatie: C.V. De ‘Eierdöpkes’

Deelnemende groepen en artiesten
aan de 24ste CD Vastelaovend 

aan de Maaskant

Fabrizio

Juulke

De Brikkebekkers

De Eierdöpkes

De Divy’s

Estebleef

De Heimèjers

Jérôme Gelissen

Jus te nève

Ivo & Theo

De Kezelzekskes

De Klungelère

Mök niks oet

De Kids

Nit te Geluive

De Porijkes

Sjang Vogelzang

Sjut ien & Zoep oet

De Zaote Dweile

‘t Roet Kruus

4 mèt us 4
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Is onze vzw btw-plichtig? Hoe zit het met de witte kassa, oftewel het geregistreerd kassasysteem? Dit zijn vragen 
waar heel wat carnavalsverenigingen een antwoord op zoeken. We proberen u hierop kort, in de mate van het moge-
lijke, een antwoord te geven.

Vzw - Btw-plichtig - Witte kassa?
vzw-info

Is onze vzw Btw-plichtig?
Op de webstek van de Federale Overheidsdienst 
Financiën staat hierover het volgende te lezen. 
Wanneer u als vzw geregeld en zelfstandig 
een economische activiteit uitoefent, waarbij 
goederen geleverd of diensten verricht worden, 
is een vzw btw-plichtig. Wanneer een vzw geen 
leveringen of diensten onder bezwarende titel 
verricht, maar uitsluitend giften ontvangt, heeft 
zij niet de hoedanigheid van btw-plichtige en 
moet zij ook geen btw-nummer hebben. 
Voor meer verduidelijking hebben we contact 
opgenomen met de FOD Financiën. Het is zo 
dat het aan de vzw zelf is om na te gaan of 
men al dan niet btw-plichtig is. Hierbij is het in 
eerste instantie niet de omzet die gerealiseerd 
wordt, dewelke bepalend zal zijn, maar wel de 
aard van de handeling die gesteld wordt. Alge-
meen mogen we echter stellen dat, voor wat 
carnavalsverenigingen betreft, de handelingen 
die gesteld worden, vallen onder de vrijgestelde 
handelingen, voor zoverre het niet gaat om 
buitensporige handelingen. Wat precies be-

doeld wordt met buitensporige handelingen is 
niet volkomen duidelijk. Deze benadering van 
carnavalsverenigingen door de FOD Financiën 
staat echter nergens zwart op wit. Teneinde 
volkomen zekerheid te hebben, is het raadzaam 
om contact op te nemen met het lokaal BTW 
kantoor waaronder men ressorteert. 
Moeten we werken met de witte kassa?
Elke vereniging tracht door tal van initiatieven 
middelen te genereren om in de eigen werking 
te voorzien. Eetfestijnen zijn hiervan ondertus-
sen een essentieel onderdeel. Gezien de evo-
lutie in de horeca, waarbij het geregistreerde 
kassasysteem ondertussen haar intrede gedaan 
heeft, stellen we ons terecht de vraag of ook 
vzw’s, meer specifiek carnavalsverenigingen 
deze bijkomende verplichting te beurt valt. 
Ook hiervoor werd er meer informatie inge-
wonnen bij de overheid. Eén van de voor-
waarden voor de invoering van de witte kassa 
is dat men btw-plichtig moet zijn. Als we dan 
even teruggrijpen naar de vraag hiervoor, 

mogen we stellen dat de witte kassa dus niet 
van toepassing zal zijn voor het merendeel 
van de carnavalsverenigingen. Is men toch 
btw-plichtig (na te vragen bij het lokale BTW 
kantoor), dan zal men moeten kijken naar de 
horeca-activiteiten en moet worden nagegaan 
of de omzet voor meer dan 10% uit voeding 
bestaat. Is dit het geval, dan wordt u als een 
regelmatige maaltijdverstrekker beschouwd en 
moet u zich registreren voor het kassasysteem. 
Vanaf 1 januari 2016 is het gebruik ervan dan 
verplicht. Btw-plichtige vzw’s die gezien worden 
als occasionele maaltijdverstrekkers (minder 
dan 10% omzet uit voeding), zijn niet verplicht 
de witte kassa te gebruiken, maar moeten wel 
btw-bonnetjes uitreiken voor ter plaatse gecon-
sumeerde maaltijden en bijhorende dranken. 
De meerderheid van de carnavalsverenigingen 
mag echter op beide oren slapen en moet niet 
wakker liggen over de implementatie van de 
witte kassa.
Jeroen Bellings - secretaris
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Zondag 6 december 2015
Gemeenschapscentrum

Ten Takel - Zonhoven
Aanvang 14u11

Een organisatie van BOL - Buutte-Onderwijs Limburg

21ste

Try-Out voor Tonpraters
GRATIS INKOM

Op 18 augustus 2015 legde 
Jeroen Bellings,

secretaris bij FEN-Vlaanderen,
de eed af als

Schepen van Cultuur 
van de Stad Borgloon.

Wij wensen Jeroen een dikke proficiat
en bijzonder veel succes!
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vzw-info

VERZEKERINGEN
Opgepast!!!

Alle verzekeringen die afgesloten 
werden tijdens het voorbije seizoen 

2014/2015 vervallen op 

31 oktober 2015
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

In de maand april 2015 lanceerde onze federatie het zogenaamde VZW-project met de bedoeling de verenigingen 
een handje toe te steken. Enerzijds bij het oprichten van een vzw, met name bij het opstellen van de “Statuten” 
en anderzijds op het vlak van het beheer van het “Ledenregister” en het “Dagboek” (verplichte boekhouding). 
Het project, dat in feite een unieke creatie is van FEN-Vlaanderen en ontwikkelt werd in samenwerking met onze 
softwareleverancier, staat ondertussen al enkele maanden kant en klaar op onze website en we stellen tot onze 
grote voldoening vast dat de belangstelling alsmaar groeit. 

Opstellen van statuten 
Omtrent het aantal verenigingen dat in-
middels gebruik gemaakt heeft van de 
module “Opstellen van statuten” hebben 
wij geen duidelijke gegevens, omdat zij dit 
onderdeel van de applicatie zonder onze 
specifieke toestemming kunnen gebruiken. 
Inloggen met het klassieke paswoord is 
voldoende om aan de slag te kunnen. 
Enkel van diegenen die ons telefonisch of 
schriftelijk consulteerden, weten we dat ze 
er gebruik van maakten.
Ledenregister en Dagboek
Om deze onderdelen van de applicatie te 
kunnen gebruiken, moet er allereerst een 
aanvraag gedaan worden via onze website 

onder de rubriek Vzw-project.
Na een beperkte controle door de FEN-
administratie ontvangt de aanvrager een 
ontvangstmelding, waarin hem tevens een 
account (gebruikersnaam + wachtwoord), 
die automatisch aangemaakt wordt door 

de applicatie, wordt toegewezen en waar-
mee hij vervolgens kan inloggen.   
Daarna krijgt hij via een beveiligde cloud-
omgeving toegang tot het systeem met alle 
nodige handleidingen en documentatie. 
Op dit ogenblik zijn er ongeveer al een 60-
tal verenigingen die gebruik maken van de 
beide onderdelen en mogen we uit de vele 
positieve reacties afleiden dat de energie en 
de financiële inspanningen die we erin ge-
stoken hebben geen maat voor niets geweest 
zijn.
Om alle misverstanden te vermijden, willen 
we er nog aan toevoegen dat het dagboek 
ook perfect gebruikt kan worden door 
“feitelijke verenigingen” (dus geen vzw’s).

12

Het nieuwe VZW-project geniet alsmaar 
meer belangstelling bij de verenigingen 
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Carnaval te Aalst: een staatszaak! 

Voor veel carnavalisten betekent dat een 
tandje bijsteken, hard labeur tot in de 
vroege uurtjes, tot de oppasser met dienst 
de harde kern omstreeks drie uur in de 
nacht huiswaarts stuurt om thuis nog een 
beetje te recupereren, zich op te warmen 
of te verfrissen en om de inwendige mens 
wat aan te sterken. 
Aan het thuisfront of in kleine ateliers, 
weg van de werkhallen, wordt tot laat op 
de avond genaaid aan indrukwekkende kos-
tuums (vaak met secuur geïntegreerde 
verlichtingselementjes), en aan hoofddeksels 
met daarop kunstzinnige attributen. Car-
naval houdt de Aalstenaars in de ban. Het 
lijkt een bizarre manier van leven, maar 
carnaval verdeelt en verenigt de stad, 
drukt zijn stempel op het sociale weefsel 
en op de middenstand. 
Meer zelfs, carnaval is voor een massa 
feestneuzen een tweede job. Weinigen 
van buiten de omgeving van de stad Aalst 
kunnen begrijpen hoe die ‘Ajuinen’ daar 
een gans jaar lang zo fanatiek kunnen 
mee bezig zijn. Bovendien zijn alle lagen 
van de bevolking prominent aanwezig op 
het grootse volksfeest. Bedrijfsleiders, ad-
vocaten, managers werken schouder aan 
schouder met zelfstandigen, werklieden, 
bedienden en ontelbare handige Harry’s 
aan de praalwagens. Gepensioneerde 
metaalbewerkers, monteurs, garagisten, 
schilders en andere specialisten geven de 
stiel door aan pas afgestudeerde of aan 
leergierige jongelui. Zo zijn er een niet ge-
ring aantal vooraanstaande politici, raads-
leden die zich perfect thuis voelen in die 
aparte en creatieve wereld van ontwerpers 
of ‘sculpteurs’ van piepschuim koppen. 

Een avond in de loop van de laatste dagen die carnaval te Aalst voorafgaan. In de carnavalswerkplaatsen wordt nog im-
mer druk gelast, getimmerd en geklopt. Piepschuim koppen worden op hun definitieve plaatsen gemonteerd. Mannen 
en vrouwen gewapend met spuitbussen en verfborstels brengen felgekleurde grondlagen aan. Motoren, hydraulieken, 
licht- en klanksystemen worden grondig uitgetest. Uit de luidsprekers galmen Oilsjterse liedjes en melodieën van de 
lokale zender Ajoin Music op 107.80 FM. Aalst zit in de laatste rechte lijn naar carnaval. 

Hoe is het anders te verklaren dat iemand 
die de kost verdient als sportief manager 
van basketploeg Okapi Aalstar en wiens 
ploeg meedraait op Europees niveau, pen-
delt tussen de basketvelden in België, Eu-
ropa en een godverlaten loods in de Aal-
sterse deelgemeente Erembodegem, waar 
zijn carnavalsgroep in alle discretie opge-
merkte praalwagens klaarstoomt voor de 
zondagstoet? 
Waarom loodst een geroutineerd technicus 
van de nationale luchthaven zijn 80-koppig 
team meer dan 40 jaar en met een ijzeren 
discipline doorheen het carnavalswezen? 
En wat gezegd van de zelfstandige onder-
nemer die de laatste weken voor carnaval 
drie ‘shifts’ draait: ’s nachts in zijn druk-
kerij, overdag klanten bezoeken, daarna 
naar de werkhallen? Een man die daar bo-
venop ook nog een gooi waagde naar de 
titel van prins carnaval! 
Maar het omgekeerde is ook waar. Erva-
ren tekenaars en snijders van piepschui-
mkoppen uit de Aalsterse carnavalswereld 
schopten het in het verleden tot notoire 
decorbouwers die instaan voor vele im-
posante producties bij ondernemingen 
zoals Disneyland, Plopsaland en Tomor-
rowland. Eén iemand werd na enige tijd 
creatief directeur bij de media- en pret-
parken van Studio 100. 
Aalst Carnaval is voor velen een uitlaat-
klep, een wereld die schommelt tussen 
nostalgie, fantasie en professionalisme. 
Carnaval is bovendien een wedstrijd waar-
bij de verenigingen wedijveren naar de 
mooiste of de meest ludieke uitvoeringen 
van hun vaak inventieve en spitse hersen-
spinsels. En vaak stelt men zich de vraag 
of de carnavalsoptocht door de stad Aalst 
niet te veel evolueert naar een pracht- en 
praalstoet ten koste van de humor en bi-
jtende satire. Dat zou pas ironisch zijn en 
resoluut indruisen tegen de Aalsterse anar-
chistische inborst. 
Gelukkig zijn er de vaak geprezen maar 
ook dikwijls verguisde ‘Losse Groepen’ 
die als tegenbeweging de draad hebben 
opgenomen. Zij worden als het peper en 
het zout van de stoeten omschreven. Ze 
duiken op in de stoet waar en wanneer 
zij dat willen en blijven carnaval als een 
grote grap en door een roze bril bekijken. 
Zij waken over de geest van carnaval en 

Het Aalsters Carnavalsboek 
2011-2015 kan aangekocht 
worden tegen de prijs van 

40,00 euro op het 
DAK-secretariaat

Naarstigheidstraat 65
9300 Aalst

053/70 21 49
antoine.van.der.heyden@telenet.be

steken ad rem en onverbloemd de draak 
met de maatschappij. Het koningshuis, 
de clerus, de lokale of nationale politici, 
de blunders van de beleidsmensen, alles 
wat leeft in de maatschappij passeert de 
revue. Dat wordt uiteraard allemaal fel 
uitvergroot en ronduit in het belachelijke 
getrokken. Want daar draait het tenslotte 
toch allemaal om: de wereld op z’n kop 
zetten, het establishment eventjes van zijn 
sokkel stoten… 
En toch is carnaval te Aalst geen grap. Car-
naval te Aalst is een staatszaak!
Antoine Van der Heyden
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Verzekeringsaanvragen en -attesten 
Verantwoordelijke verzekeringen
Op dit moment bereiken 99% van alle ver-
zekeringsaanvragen ons via de website van 
F.E.N.- Vlaanderen en worden derhalve ook 
alle verzekeringsattesten (met de betaal-
strook), nog dezelfde dag, zo niet binnen 
de 24 uur, via internet verzonden naar het 
e-mailadres van de persoon die in onze 
databank vermeld staat als de “Verant-
woordelijke voor de verzekeringen”. 
Zoals wij in bovenstaand artikel reeds aan-
haalden, is het bijgevolg van zeer groot 
belang dat elke vereniging regelmatig con-
troleert of alle gegevens van de verant-
woordelijke personen correct zijn.                                                             
Opslaan van aanvragen en attesten 
Af en toe gebeurt het dat verenigingen ons 
contacteren - meestal na een herinnering 

van een achterstallige verzekeringspremie 
- om ons te melden dat “ze niks ontvangen 
hebben”. 
Wanneer we hen dan de dag en het uur 
doorgeven waarop het verzekeringsattest 
door ons verstuurd werd, is het probleem 
meestal van de baan.
Daarom de volgende tip!
Maak in het systeem dat u gebruikt om 
e-mailberichten te verzenden of te ont-
vangen (bijvoorbeeld Outlook, of wat dan 
ook) een map “Verzekeringen” aan, waarin 
u zowel de verzekeringsattesten die u van 
de F.E.N.-administratie ontvangt, als  de 
kopieën van uw verzekeringsaanvragen 
klasseert.
Op die manier behoudt u steeds een klaar 
en duidelijk overzicht van al uw aanvragen 

en verzekeringsattesten. 
De groene verzekeringsbewijzen (groene 
kaarten) moeten we langs de post blijven 
versturen omdat het niet toegelaten is 
deze via internet te verzenden.     
   

artiestenavond

Deelnemers Artiestenavond 2015  
Jérôme Gelissen
Westrand 45
NL – 6225 AT Maastricht
Tel: 0031(0)630437783
@: jhpmgelissen@home.nl
www.jeromegelissen.nl
Jordy Swillens
Prickenleenstraat 3
NL-6372 GG Landgraaf
Tel: 0031(0)626932757
@: info@jordyswillens.com 
www.jordyswillens.com
Showgroep Let’s Do It
Sanne Rinkens
Langveld 6
NL- 5768 GP Meijel
Tel: 0031(0)778512664
0031(0)625542483
@: sannerinkens@hotmail.com
www.facebook.com/showgroepletsdoit/  
www.mdmeijel.nl
Nick Gilissen
Seelenstraat 13
NL-6412 HM Heerlen
Tel: 0031(0)638732520
@: info.nick@ziggo.nl
www.nickgilissen.nl
Bert Swillens
Jasmijnstraat 14
NL- 6301 XC Valkenburg aan de Geul
Tel: 0031(0)633379700
@:b.swillens@ziggo.nl
Dansstudio Stardancers
Dautenstraat91
B-3590 Diepenbeek
Tel: 0498/313311
@: info@stardancers.be
www.stardancers.be

Dirk Van Vooren
EHS Producties
Adrien van Roeyenstraat 43
B-2070 Zwijndrecht
Tel: 0472/274400
@: info@dirkvanvooren.com
www.dirkvanvooren.com
www.ehsproducties.be
Ivann
EHS Producties
Adrien van Roeyenstraat 43
B-2070 Zwijndrecht
Tel: 0475/482352
@:info@ehsproducties.be
www.ivann.be
www.ehsproducties.be
Estebleef
Kiezelweg 202
B-3620 Lanaken
Tel: 0483 /489637
@: dorrie.goubet@telenet.be
May, de enige echte
Herbenusstraat 83 E
NL-6211 RB Maastricht
Tel: 0031(0)631797758
@: yamhabets160@hotmail.com
Miss Victoria, Miss Dixie, Kelly K
Stef Dierckx
Don Boscostraat 91
B-3940 Hechtel
Tel: 0479/389436
@: stefdierckx@euphonynet.be
Fre
Puur Feest Muziek
Prins Leopoldplein 16
B-9100 Sint Niklaas
Tel: 0474/553279
@: info@puurfeestmuziek.be

Puur Toeval
Fabriekstraat 44 A
B-3950 Kaulille
Tel: 0495/318113
@: stijn.peeten@hotmail.com
Lolita Bonita
Puur Feest Muziek
Prins Leopoldplein 16
B-9100 Sint Niklaas
Tel: 0474/553279
@: info@puurfeestmuziek.be
De Pitaboys
Puur Feest Muziek
Prins Leopoldplein 16
B-9100 Sint Niklaas
Tel: 0474/553279
@: info@puurfeestmuziek.be
4 met us 4
Cdt Giddelostraat 5
B-3620 Lanaken
Tel: 0476/260422
@: frank.lambregs@telenet.be
Licht & Geluid
Replay Sound en Light
Kristof Vissers
Burg. Henrylaan 42  3650 Dilsen-Stokkem
GSM: 0479/39 94 22
replaykristof@hotmail.com

Artiestenavond 24/09/2016
Artiesten kunnen zich nu al 

aanmelden
artiestenavond@gmail.com
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Nick Gilissen

Puur Toeval

May, de enige echte

Lolita Bonita

Miss Victoria, Miss Dixie, Kelly K

Fre

Dansstudio Stardancers

Licht & Geluid 
Replay Sound en Light

25ste Artiestentavond F.E.N.-Vlaanderen
Showgroep Let’s do it

4 met us 4
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FEN-Vlaanderen kan u al deze artiesten warm 

aanbevelen
Hun contactgegevens vindt u op de volgende pagina

Jérôme Gelissen

Showgroep Let’s do it

Jordy Swillens

Ivann

4 met us 4 Jordy Swillens Estebleef

Cartoonact Dirk Van Vooren

De Pita Boys
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advertenties “te huur” en “te koop”

Te koop - Te huur
prachtige prinsenwagens, met polysterfiguren en onderstel

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

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

Te Koop - Te Huur
Tal van wagens bestaande uit polyester onderdelen met onderstel

0694/010306

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

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

1332/240307

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

Te koop - Te huur
Prachtige prinsenwagens

0894/150208

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

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

Gazet van de Carnavalist - Nr 178 18



 Gazet van de Carnavalist - Nr 179 19

advertenties “te huur” en “te koop”

Gazet van de Carnavalist - Nr 178 19

BELANGRIJKE MEDEDELING
Het zal bepaalde lezers ongetwijfeld al opgevallen zijn dat we wat de zoekertjes 
betreft, om plaats te besparen, op elke pagina zes advertentie’s plaatsten.
De inhoud van deze zoekertjes is dan ook beperkter qua fotomateriaal alsook 
hebben we in sommige gevallen de teksten moeten inkorten.
Alles heeft uiteraard te maken met het feit dat we de laatste tijd  werkelijk over-
rompeld werden door tientallen nieuwe zoekertjes.
Op onze website vormt de ingenomen ruimte geen probleem, maar wat ons 
ledenblad betreft bleek al vrij snel dat we onvoldoende plaats zouden hebben 
om alle afbeeldingen en bijbehorende teksten integraal op te nemen. 
Aan de mogelijkheden op onze website wijzigt er niets, maar wij willen er toch 
op aandringen om, telkens wanneer de te koop aangeboden zaken verkocht 
zijn, ons daarvan meteen te verwittigen. Op die manier komt er ruimte vrij en 
kunnen we de verenigingen die nieuwe zoekertjes binnensturen eveneens de 
gelegenheid bieden deze op te nemen in ons ledenblad.        
Verenigingen die niet op ons jongste rondschrijven per email geantwoord heb-
ben of de advertentie al dan niet herhaald diende te worden, moeten er reken-
ing mee houden dat hun advertentie geschrapt werd. Wij hebben helaas geen 
andere keuze omwille van het plaatsgebrek. 

Contactadres : Orde van de Teungerse Zwoan - Tongeren 
Patrick Meers - Tongershuisstraat 29 - 3700 Tongeren 
GSM: 0472/59 48 02 - E-mail: patjemeers@gmail.com

Te koop
1. Zelfgemaakte kledij in goede staat. Thema : “Casino” 12 vrou-
wen (volledig kleed), 12 mannenvesten, incl. kragen en hoeden. 2 
jokers (volledig kostuum) 
2. Super prachtige hoeden voor kleurrijke uitbeelding ! Aksent ligt 
op hoeden, de eventuele te voorziene kledij mag dus simpel zijn. 
Diverse modellen doch samenhorend. Totaal +/- 36 Voorzien van 
diverse verlichting
Prijs overeen te komen

1588/120915
Contactadres : De Kattedäwers - Millen 
Nicky Froyen - Kazernelaan 331a - 3530 Helchteren 
GSM: 0485/03 24 37 - E-mail: nicky_froyen@hotmail.com

Te koop
Wij verkopen voor en 30 tal  personen kledij.
Deze is volledig en voor jonge kinderen en volwassenen.
Mag weg wegens aankoop nieuwe kledij.
Prijs 185 euro voor alles.

1680/300915

Contactadres : ‘t Gevolg - Hamme 
Pieter Bieseman - Sint-Martensommegangstr. 21b2 - 9220 Hamme 
GSM: 0498/73 26 72 - E-mail: biesemanpieter@gmail.com

Te koop
1. Isomo poppen te koop - zie foto’s: Bart Kaell in boot - 300 euro 
Vrouwenlijf en hoofd - 250 euro Schatkisten (2 grote + 2 kleine) 
- 30 euro/ stuk Fototoestel – 25 euro Zie ander zoekertje voor 
bijpassend kostuum.
2. Kostuums te koop voor +/- 33 personen Prijs/Kostuum: 30 euro 
(exclusief rad rond de middel - inclusief hoed).
Alles is bespreekbaar!

1716/100915 Contactadres : De Kreim-O-Buirkes - Outer 
Gunther Goessens - Godeyestraat 21 - 9406 Outer 
GSM: 0496/02 84 18 - E-mail: ge.goessens@skynet.be

Te koop
1. Prinsenwagen met alle verlichting en decoratie te koop. Ge-
bouwd op het onderstel van een marktwagen. Plaats voor +/- 30 
personen op de wagen en een grote voorraadruimte binnenin.
2. Twee onderstellen met opbouw en verlichting te koop + inge-
bouwde tractor.
Prijs overeen te komen.

0395/170715
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Contactadres : De Osseklossers - Opglabbeek 
Leo Geussens - Dorpsstraat 29 - 3660 Opglabbeek  
GSM: 0478/23 99 50 - E-mail: leo.geussens@skynet.be

Te koop
Carnavalswagen “De Marie-Louise”. Handige wagen in het verkeer, 
volledig klaar - muziekinstallatie - 4 grote boxen - avondverlichting 
- generator - Wc enz.

045/260515Contactadres : Grimbiaca - Opgrimbie 
Stefan Vanderhallen - Hoogstraat 57 - 3690 Zutendaal 
GSM: 0498/49 40 16 - E-mail: vanderhallen.stefan@telenet.be

Te koop
Prachtige kostuums (groep)!!! Thema: “Karnaval oet’t beukske”
35 volledige kostuums te koop, waarvan 27 volwassenen maten, 
rest kleinere/kindermaten te dragen als unisex... kleine verschillen 
tussen mannen- en vrouwenkostuums.
Volledig handgemaakt met kwalitatieve materialen en unieke 
items. Vraagprijs: 1900 euro voor ALLES! (Aanvaardbare biedingen 
bespreekbaar

1333/200515

Contactadres : De Sparatjes - Merelbeke 
Sonny Rasschaert - Sonseindestraat 96 - 9620 Velzeke 
GSM: 0495/23 55 07 - E-mail: sonny_rs@hotmail.com

Te koop
Ezel en schilder te koop. In perfecte staat en volledig uit isomo 
vervaardigd. Neem gerust contact op.

1756/300515 Contactadres : De Keiboerkes - Poperinge 
Bruno Vandevoorde - Bellestraat 27 - 8970 Poperinge 
GSM: 0496/71 28 09 - E-mail: vandevoorde.bruno@telenet.be

Te koop
Opbouw carnavalswagen bestaande uit 5 zwanen, 2 gondels, 2 
gondeliers en 2 passagiers.

1411/050615

Contactadres : Ammoael Tegoaere - Lokeren 
Frank Baert - Heirbrugstraat 259 - 9160 Lokeren 
GSM: 0498/32 54 05 - E-mail: frank.baert@telenet.be

Te koop
Zeer mooie carnavalswagen, met zeer veel spotjes als verlichting. 
Opbouw bestaande uit 2 delen.
Het ijzeren draagvlak waar alles opstaat is breed 1,95 m maar de 
voeten en poppen steken uit dan komt er aan beide kanten 50 cm 
bij, dus totaal breed 2,95m . Lengte 4m15 ijzeren draagvlak maar 
oversteek in totaal 4,50m, de wagen is eigenlijk in 2 aparte delen 
een stuk van 1,85m en 1 van 2,30m gemeten op het draagvlak. 
Hoogte centraal het schouwtje van op de grond 4,20m De opme-
ting kan allemaal een klein beetje afwijken maar zal miniem zijn.  
Bieden vanaf 400 euro Zeer mooie Kostuums, thema BBQ, 24 
volwassenen, 3 kinderen. Bieden vanaf 350 euro.

1718/090615 Contactadres : SV Orde van de Raepe - Lokeren  
Jorgen De Grande - Windhaarstraat 8 - 9160 Lokeren 
GSM: 0472/64 71 47 - E-mail: jorgen@degrande-debryne.be

Te koop
Schild: 2,50 x 2,50 m

1037/100615

Matrozenpakken, koienpak-
ken en cowboypakken.
Van elk 14 stuks. Per onder-
werp 120,00 euro.
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Contactadres : Schiefregt’oever - Aalst 
Dieter Beeckman - Doolhofstraat 77 - 9300 Aalst 
GSM: 0494/69 50 33 - E-mail: dieter.beeckman@gmail.com

Te koop
Polyester klokken. Deze verschillen van grootte. 15cm, 25cm en 
35cm. Wij hebben er ongeveer een 30 tal. Prijs overeen te komen.

1463/240415 Contactadres : De Maaskant - Opglabbeek 
Jeroen Custers - Zonnebloemstraat 35 - 3660 Opglabbeek 
GSM: 0486/11 11 41 - E-mail: contact@kvdemaaskant.be

Te koop
Carnavalswagen. Het thema is Tirol/Oktoberfest. De wagen is 
13 meter lang, 4 meter hoog en 3,35 meter breed. De wagen 
is volledig opgebouwd uit hout. De pop is van papier marché / 
piepschuim. Tussen de pop en het huisje is staanplaats voor een 
3-tal volwassenen en enkele kinderen. Bovenop het huisje kunnen 
er een 10-tal personen staan. In het huisje is er veel plaats om 
materiaal op te slaan. De wagen is momenteel voorzien van een 
trekhaak om eventueel een extra aanhanger (niet inbegrepen) 
aan te koppelen met bvb de generatoren op. Tegen een kleine 
extra vergoeding laten we de trekhaak op de wagen zitten. Na 
het afgelopen seizoen (2014-15) werd de wagen zowel voor- als 
achteraan, voorzien van nieuwe, stevige assen met goede banden

1296/270415

Contactadres : De Sierbuikjes - Roeselare 
Anne Vanderbruggen - Onledemeersstraat 11 voo 1 - Roeselare 
GSM: 0471/58 65 15 - E-mail: annevanderbruggen@hotmail.nl

Te koop
24 delige carnavalkostuums voor heren en dames + 5 arabierpak-
ken, 15 herenhoeden en 9 dameshoeden. Alles is in perfecte staat 
en al twee stoeten gewonnen.

1701/120515 Contactadres : De Salongcarnavalisten - Aalst 
Stefaan De Mangeler - Moorselbaan 16 b 18 - 9300 Aalst 
E-mail: stefaan_demangeleer@live.be

Te koop
Verscheidene koppen, body’s en konijnen in isomo te koop, hetzij 
apart of in z’n geheel. Alles ging dit jaar mee in de Aalsterse car-
navalstoet. Prijs is bespreekbaar.

1447/130515

Contactadres : Dag- en Nachtvrienden - Belsele 
Yvan Lyssens - Moortelhoekstraat 89 - 9111 Beerse 
GSM: 0476/56 93 75 - E-mail: yvan.lyssens@telenet.be

Te koop
Kledij in goede staat. Gebruikt voor in stoet te lopen. 
Mannen,vrouwen en enkele kinderen samen ongeveer een 30 stuks 
. Gedragen in 7 stoeten. Worden verkocht in perfecte staat. Ver-
dere uitleg hierover kan je mij gerust bellen of mailen

0660/130515 Contactadres : Die Pelter Flügeltellers - Overpelt 
Wendy Schuurmans - Juffrouwkensveld 4 - 3900  Overpelt 
GSM: 0479/51 71 88 - E-mail: schuurmanswendy@hotmail.com

Te koop
Diverse pakjes tehuur en te koop.
Olifantenpakjes, leeuwenpakjes, elfenpakjes en clownpakjes.
Voor een meer gedetailleerde uitleg van deze kledij verwijzen wij 
naar de website www.fernvlaanderen.be 

1188/190515
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Contactadres : De Maasköpkes
Sammy Paradis - Oude Ophoverbaan 15 - 3680 Maaseik
GSM: 0474/94 62 64 - E-mail: sammyparadis@hotmail.com

Te koop of te huur
1. Carnavalswagen met als thema “Sprookjesbos”
Afmetingen: L: +-13,50m B: 2,50m H: 4,20m
Zeer degelijk onderstel met overal dubbele banden
Er is in het huisje plaats voorzien voor de generatoren en er is in 
het huisje een kot voorzien voor de dj. Achteraan in de torens kan 
men de boxen droog en veilig plaatsen. 

2. Carnavalswagen met als thema “Schotland”
Afmetingen: L: +-11,50m B: 2,50m H: 4,20m (leuning ingeklapt) 
H: 4,80 (leuning uitgeklapt).
Zeer degelijk onderstel met overal dubbele banden
Er is in de voorste toren plaats voorzien voor de generatoren en in 
de toren kan men ook de muziekinstallatie kwijt. 

Men kan met deze wagens verschillende thema’s uitbeelden.

1606/140414

1606/220212

Contactadres : De Barielgangers - Halle
Walravens David - Felix Steenstraat 5 - 1500 Halle 
GSM: 0483/26 91 22 - E-mail: david.walravens@hotmail.be

Te koop
Praalwagen + kostuums te koop Thema safari. Praalwagen: 2 x 5 
meter lengte. In totaal 24 kostuums beschikbaar. Prijs overeen te 
komen!

1806/260315

Contactadres : Feest- en Sportcomité Kwenenbos 
Kristof De Raeve - Wielewaalstraat 3 - 9820 Merelbeke 
GSM: 0476/65 94 87 - E-mail: kristofderaeve@hotmail.com

Te koop
25-tal kostuums met foampruik en sleutel, te koop. 
Prijs overeen te komen!

0564/140415

Contactadres : De Platzakken - Menen 
Ronny Deback - Esplanadestraat 26 - 8930 Menen 
GSM: 056/51 50 77 - E-mail: willy.hauspie@telenet.be

Te koop
Carnavalswagen uit polyester met als thema “Piratenboot”. Lengte 
6m hoogte 2m70. Er is plaats voor een 10-tal personen boven op 
de boot . Alle kostuums zijn inbegrepen (18 stuks ) 

0927/150415

Contactadres : Orde der Kaarskatten - Scherpenheuvel 
Patrick Vercammen - Prattenborglaan 13 - 3270 Scherpenheuvel 
GSM: 0468/14 76 65 - E-mail: ordederkaarskatten@hotmail.be

Te koop
Mooie carnavalswagen te koop. Nog een beetje op te knappen. 
Afmetingen 11m lang , 3.2 m breed en 3.8m hoog . Prijs overeen 
te komen 

09
27

/1
50

41
5

Contactadres : De Miekes & Piekes - Tienen 
Pascal Dermul - Eggerbergstraat 4 - 3270 Scherpenheuvel 
GSM: 0488/87 81 18 - E-mail: pascal.dermul@live.be

Te koop
Wij hebben een carnavalswagen te koop staan met als thema 
“Bouwwerf” in polyester Afmetingen: 3,70 m breed - 12m lang - 
4m hoog Vraagprijs: 1500,- € nog overeen te komen. Te bezichtin-
gen: Zichem (Scherpenheuvel)

1700/210415
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Contactadres : De Rare Mannen - Lokeren
Jorgen De Grande - Windhaarstraat 8 - 9160 Lokeren 
E-mail: jorgen@degrande-debruyne.be - GSM: 0472/64 71 47

Te koop
Prachtige carnavalswagen. Thema “Oud Ijzer” 
Twee wagens met weinig werk aan, inclusief onderstellen! Armen 
van kraan kunnen naar buiten gedraaid worden. Plaats op wagen 
om mensen te zetten. Opbouw voor trekker + 1 extra pop 3 duvel-
kes voor duwgroep onderdelen voor opbouw 17 volledige kostuums 
+ aantal extra vesten

1328/260215

Contactadres : De Deurzakkers - Rupelmonde (Kruibeke)
Bram Bauwens - Molenstraat 58 - 9150 Kruibeke 
GSM: 0478/76 82 23 - E-mail: bauwens_bram@hotmail.com

Te koop
Piratenboot. Volledig zelfgemaakte degelijke carnavalswagen 
afmetingen LxBxH 10m x 3m x 4m. Mogelijkheid tot het aanslui-
ten van een rookmachine op de kanonnen - ruimte voorzien voor 
4 grote boxen ( boxen zijn niet zichtbaar vanop straat als ze 
geplaatst zijn) - Ruimte voorzien voor stroomgenerator - ruimte 
voorzien voor opslag van drank, confetti, promomateriaal,... 
Meer gedetailleerde informatie op website www.fenvlaanderen.be 

1806/250215

Te koop
25 indianenkostuums. 18 dames en 17 heren alsook 25 pruiken.

Contactadres : De Doorzakkers - Boorsem (Maasmechelen)
Patteet Armand - Schoorstraat 123 - 3631 Uikhoven 
Telefoon: 089/71 36 29 - GSM: 0498/86 40 60
E-mail: armand.patteet@telenet.be 0646/300914

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

Te koop
Grote smurf op paddenstoel. Carcamel ooievaar van de smurfen en 
kat Azrael boeken. Alles in isomo met ijzer.
Er zijn meer foto’s via pieter.nijs@live.nl of 0497267057

0564/1811140564/110414

0606/021212

Te koop
1. Een assortiment mooie kledij. 

2. Zelfrijdende wagen in polyester. Heeft dienst gedaan als trek-
kend gedeelte en is voorzien om personen op te plaatsen. 

0606/160614
Contactadres : De Molensteenvrienden
Stuer Ronny - Stroperstraat 5 c - 9170 Sint-Gillis-Waas 
E-mail: ronnystuer@telenet.be   

Contactadres : De Zweitjatte - Ophoven 
Vital Craeghs - Geistingen 7a - 3640 Kinrooi 
GSM: 0497/74 0912 - E-mail: vital.craeghs@telenet.be

Te koop
Prachtige carnavalswagen volledig in orde.
Kan veel volk op de wagen. Alles is voorzien om geluidsinstallatie 
in op te bergen.  Het thema is “Duivel”.
De wagen is 4 meter breed, de hoogte 4,20 en de lengte is 13 
meter.
De kostuums kan men er ook bij kopen. 52 stuks, prijs is overeen 
te komen

1681/310815
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0542/070414

Contactadres : Sjchief - Buggenhout
April David - Larendries  43 - 2890 Sint-Amands
E-mail: okv.sjchief@hotmail.com - GSM:  0471/54 18 67

Te koop
Carnavalswagen. Thema “Wegenwerken/gemeente”. Drie af-
zonderlijke stukken. In totaal 17 meter. Gunstige prijs. 

1477/080414

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

Te koop
Verscheidene wagens + poppen , kostuums te koop of te huur.
O.a. een  grote wagen met berijdbare bewegende stier, spoorbaan 
met wagentje, zelfrijdende huifkar , huifkar beweegt aut. heen en 
weer + paarden bewegen op en neer. Plateau met 6 poppen op wa-
gen. Extra poppen verkrijgbaar. Meerdere foto’s en info op verzoek.

1394/050415Contactadres : De Beekmennekes - Hasselt
Roverstraat 11 - 3511 Tuilt-Kuringen   
E-mail: onze-witte@hotmail.com - GSM: 0496/36 47 21

Te koop
Carnavalswagen.  10 meter lang - 4.20 hoog - 3.25 breed met 
kostuums (20 tal + vlammen)  
Vraagprijs 3000 euro of doe een goed bod?

0309/250315

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

Te koop
Praalwagen thema “Klassiek orkest”.
Enkel opbouw van de wagens te koop bestaande uit 15 rokken die 
bewegen gemaakt in ijzer. Wagen met piano en pianist, wagen met 
violisten ook enkel opbouw.
Laatste wagen met pop met trommels te koop met onderstel erbij.

0695/050315

Contactadres : De Boströse Nachtoilen - Baasrode
Huyck Cindy - Broekkantstraat 83 - 9200 Dendermonde
E-mail: cindy.huyck@telenet.be - GSM: 0476/31 49 54   

Te koop
De wagen is 12 m lang. Er zijn nog zeven schaakstukken extra 
beschikbaar maar moeten nog afgewrkt worden. Daar kan 
eventueel een tweede wagen van gemaakt worden

0997/280314 Contactadres : ‘t Moet Keunen Onder Ons - Hamme  
Kenneth De Donder - Buntstraat 44 - 9220 Hamme 
GSM: 0486/03 35 92 - E-mail: kenneth_retro@hotmail.com

Te koop
 +/-25 tal kostuums - thema “Mufasa”
 Voor meer info contacteer mij.
 Prijs overeen te komen

1744/130615
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Contactadres : ‘t Groet Leweijt oet Neerharen - Neerharen
Bram Nivelle - Bunzingpad 7 - 3620 Neerharen 
E-mail: tgroet-leweijt@hotmail.com

Te huur
Carnavalswagen. Het is een ruime trappenwagen en biedt plaats 
voor 25 à 30 personen. Er zijn twee opbergruimtes voorzien voor 
eventueel snoep en dergelijke. Signalisatie. Afmetingen - 10 m 
lang, 2 m 60 breed, 3 m 80 hoog. 
De wagen is volledig verbouwd, nieuwe vloer, rechte trap achter-
aan, verstevigd en gloednieuw thema aan de buitenkant. Groot 
deel afgewerkt met polyester.
NOG VRIJ ALLE STOETEN VAN 2015! Huurprijs €300/stoet (zonder 
bijhorende aanhanger!). Voor een volledig seizoen kan ook. Prijs 
op aanvraag!

1692/270514

Contactadres : Amuuze RBV - Ronse
Rue Chapelle Plnacho 40 a - 7912 Saint Sauveur 
GSM: 0495/30 77 08 - Email: sylvie.ysebaert@skynet.be 

Carnavalswagen, bestaande uit 2 wagens met 2 x 4 zitplaatsen en 
verhoog om skikanon op te plaatsen en ook voorzieningen om boxen 
op te plaatsen.
Te koop met alle accessoires zoals skipakken, skilatten, skistokken, 
skibrillen, oorverwarmbanden, dameskleedjes,skilaarzen, beenver-
warmers, bierbekers .
Nog meer foto’s te verkrijgen.
Te bezichtigen na afspraak en prijs overeen te komen

1766/280115

Te koop

Contactadres : Nie Geweun - Ninove
Jano Van Cotthem - Krepelstraat 84 - 9400 Denderwindeke 
E-mail: janovc@telenet.be 0932/040415

Te koop
1 neushoorn, 1 draak en 2 mammoeten.
De opbouw per wagen kost 2000€. Onderstel kost 1500€. 
Op een mammoet staat achteraan een lift, deze kost 500€.
Van de draak en neushoorn wordt enkel de opbouw verkocht.
Bij aankoop van alle wagens in eens, is de prijs bespreekbaar.
Wagens zijn te bezichtigen op afspraak.

Contactadres : Dee van Kosthoven - Kortessem
Beemdstraat 15 - 3723 Kortessem 
GSM: 0495/68 36 07
E-mail: cvdeevankotshoven@gmail.com

Te koop
Wij bieden onze carnavalwagen te koop aan. Voor meer info mag je 
altijd bellen. Prijs is overeen te komen.

1572/310315

Contactadres : De Kadeitschiest - Ronse
Germinal 88 - 9600 Ronse 
E-mail: caitlynn1@hotmail.com

Te koop
Twee duwende praalwagens die u kan vervormen om door een auto 
te laten trekken.
Kledij is inbegrepen: -vrouwen kledij: 14 zeemeerminnen - man-
nen kledij en accessoires : 10 kostuums - 13 borststukken en 
hoeden. De prijs is bespreekbaar

1172/250315

Contactadres : Nie Geweun - Ninove
Geeroms Manu - Terlicht 20 - 9451 Kerksken
E-mail: manu.geeroms@telenet.be - GSM:  0479/62 04 06

Te koop
12 veren om volledige wagen op en neer te laten gaan of een 
persoon te doen bewegen.
Zie link om personen te doen bewegen
http://www.niegeweun.befilmkes/2011.htm
Zie link om wagen te doen bewegen
http://www.youtube.com/watch?v=7bZhbRjdEml
trefwoorden: karnaval beweging

0932/140914
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Te koop of te huur
Mooie carnavalswagen.Thema “Feestwagen” met afneembare pop-
pen rondom de wagen. Aan de zijkant deurtje om op de wagen te 
kunnen staan. Je kan vooraan, tussenin en vanachter op de wagen 
staan. In totaal plaats voor 25 personen.
Stevige wagen en is heel gemakkelijk in gebruik voor te trekken 
met jeep of tractor.
Afmetingen: lengte ongeveer 12 meter, hoogte 3.20 meter en 
breedte 2.40 meter. 

Contactadres : De Jipie’s - Schakkebroek
Lucien Willems - Terbermenweg 138 - 3540 Schakkebroek
GSM: 0474/69 63 16 - Tel: 011/58 5 22 57
E-mail: elke.houwaer@telenet.be 0397/010614

Contactadres : ‘t Kliekske - Budingen
Steven Knops - Steengrachtstraat 4 - 3440 Budingen 
GSM: 0495/75 01 79 - E-mail: info@tkkliekskebudingen.be

Te koop
Te koop vanaf 07/04/2015 deze prachtige Disneytrein.
De trein is zeer mooi afgewerkt is kun je nog dit carnavalseizoen 
bewonderen op verschillende carnavalstoeten. (Lijst zie onze web-
site www.tkliekskebudingen.be)
Hij is voorzien van zeer veel lichtjes welke de wagen extra tot zijn 
recht laat komen op de lichtstoeten.
Heb je interesse in deze wagen? Neem dan snel contact op en doe 
een bod.
De trein is gemaakt in hout. Is 13 m lang, 3 m breed en heeft een 
hoogte van 4 m (opgebouwd is dat 5.5 m hoog)

0911/230115

Contactadres : Albanus III - De Sjoemelère - Vlijtingen 
Joke Jorssen - kloosterstraat 1 - 3770 Riemst 
E-mail: joke_jorssen@hotmail.com

Te huur
Carnavalswagen “Asterix en Obelix”.
Technische info over het onderstel van de wagen: - Achteraan 
vaste as , voorste as is met draaikrans; - de dissel is zelf gemaakt 
uit stevige U-profielen deze zijn aan elkaar gelast; - Hoogte van de 
wagen is +- 4 m; - breedte +- 3 m; - Lengte +-13 meter; - Trap 
achteraan de wagen; - Vloerhoogte +- 1m60; - banden maat 295-
80-R22.5. Meer informatie op website www;fenvlaanderen.be 

0872/250215

Contactadres : De Jimmyniekes - Dendermonde 
Van den Berghe Patrick - Begijnhoflaan 38 - 9200 Dendermonde 
E-mail: pat.vandebee@gmail.com  

Te koop
Carnavalwagen met als thema “school”. De wagen is opgebouwd als 
trap, waarop schoolbanken zijn geplaatst. Er kunnen zo’n 15 personen 
plaatsnemen op de wagen. Drie poppen zijn inclusief. De wagen is ge-
bouwd op een robuust chassis met drie robuuste assen/wielen. Vooraan 
is een zware draaikring geïnstalleerd. De totale lengte is zo’n 8 à 9 meter. 
Wenst u enkel het chassis te kopen, wenst u de poppen te kopen ... alles 
is bespreekbaar. Bij interesse > graag mailen aub.

Contactadres : De Tsoepenezen - Aalst
Stefan Smekens - Rozendreef 101 - 9300 Aalst  
E-mail: stefan.smekens@telenet.be - GSM: 0476/61 65 76 

Te koop
Carnavalswagen 2015 AKV De Tsjoepeneizen + een aantal attribu-
ten.  
Alles is te koop, met uitzondering van de onderstellen. 

1590/270215

Contactadres : Chiwawa - Baasrode
Patrick Annemans - Schuurkouter 90 - 9200 Baasrode 
E-mail: Patrick Annemans@telenet.be - GSM: 0474/41 64 75

Te koop
Prachtige kostuums (20 personen) en zelfrijdende carnavalswagen.

1771/050315

0529/080414
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Contactadres : De Sharky’s - Steendorp
Eddie Vermeulen - Kapelstraat 69 - 9140 Steendorp  
E-mail: eddy.vermeulen@telenet.be - GSM: 0475/56 29 77

Te koop
Prachtige praalwagen te koop: uit 2 delen ,wagen met paarden 
en wagen met koets, de achterste paarden kunnen steigeren met 
motor,te koop met of zonder onderstellen.

1515/100315

Contactadres : De Snot-e-Bellen - Vilvoorde
Loos Francis - Perksestraat 32 - 1800 Vilvoorde 
GSM: 0496/83 19 65 - Tel: 02/252 61 24
E-mail: snot-e-bellen@hotmail.com

Te koop
1. Heb je interesse in onze mooie paardenkostuums? 
Van dit thema hebben wij er 39 kostuums beschikbaar en ook nog 
een paar kinderkostuums. 
Bij de kinderkostuums is een mutsje voorzien. 
Heb je interesse, neem dan gerust contact met ons op!
Prijs : 1.800,00 euro voor alles !
2. Wij bieden te koop aan deze mooie, kleurrijke polyester lintme-
ter. Hij heeft ongeveer een hoogte van 1,50 meter en een breedte 
van ongeveer 50 cm. Hiervan hebben wij 1 exemplaar beschikbaar. 
Ben je geïnteresseerd, laat ons vlug iets weten, dit is ons laatste 
exemplaar ! Prijs : 30,00 euro.

0821/170315

Contactadres : Schief Rechtendeur - Hamme (Kastel)
Sarah Van den Broucke - Sint-Martensommegangstraat 62/21
9220 Moerzeke 
E-mail: cv.schiefrechtendeur@gmail.com

Te koop
34 kostuums waarvan 8 kinderen en 26 volwassenen;
Thema “Naaiatelier”
Zelfgemaakte en unieke kledij waar mooie prijzen mee gehaald zijn 
(2x een eerste plaats). 
Ook onderdelen wagen te koop.

0993/220315

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

Te koop
Carnavalswagen uit vier delen.
1ste deel: zelfduwend bootje.
2de deel: Voorste deel schip met open toegaande mond van het 
skelet op luchtdruk.
3de deel: Middenste deel schip, beweegt op en neer. hydraulisch.
4de deel: Laatse deel schip, met op en neer bewegenden cirkel.
Totale lengte: 30 m, hoogte 4.25m br 3.2m
Bijpassende kostums. Met dit geheel werden tal van prijzen gewon-
nen!

1411/220215

Contactadres : De Kazoo’s - Hamme
Filip Boschman - Molenaarsdreef 17 - 9220 Hamme 
E-mail: info@kazoos.be

Te koop
De wagen beeldt een groot orgel uit. Er is plaats voor zo’n 6 per-
sonen op de wagen. Er zijn 4 schuiven en twee achterflappen aan 
de wagen, die de wagen zo’n 5m breed en zeer imposant maken. 
Achteraan op de wagen staat en lift waardoor de wagen zo’n 7m 
hoog kan gemaakt worden! Kledij, superoriginele ‘Meneer de UIl’-
kostuums zijn eventueel ook verkrijgbaar

0998/200315

Contactadres : Orde van de Teungerse Zwoan - Tongeren
Patrick Meers - Bodemweg 3700 Tongeren  
GSM: 0472/59 48 02 - E-mail: patjemeers@gmail.com

Te koop
- 40 carnavalskostuums te koop. Dames, heren en kinderen
  (vlinders en bloemen enz. op de dameskleren en rupsen niet 
  inbegrepen) 25€ per stuk.
- Prachtige wagen. De wagen is ook zeer mooi verlicht en dus ook
  geschikt voor lichtstoeten. Afmetingen: 3m40 breed, 4m16 hoog
  en 11m30 lang. Prijs overeen te komen

1588/120315

0821/260815
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Te koop
Muizen gemaakt in polyester. In goede staat.
Voor meer foto’s of info stuur gerust een email naar 
dezuipschuitenstlaureins@hotmail.com
2x de groene muis 75€/stuk zijn ong 1m70 - 4 x het kleine 
liggende muisje 25€/stuk.
De grote muis bestaat uit 2 delen ongeveer 2m hoog 75€

Te koop
Twee autootjes waar een kindje 
kan inzitten tot ong 6-7 jaar. De 
sleutel achteraan draait op 12v en 
de lampjes vooraan werken ook.

1742/151114
Contactadres : De Zuipschuiten - Sint-Laureins
Wildemeersch Alexander - Kleine Moerwege 18 - 9991 Adegem
GSM: 0477/54 46 19 - E-mail: dezuipschuitenstlaureins@hotmail.com

Contactadres : Nit te Geluive - Smeermaas
Moonen Servé - Brugstraat, 3/2 - 3620 Lanaken
GSM: 0477/21 29 03  
E-mail:  servaas.moonen@skynet.be

Te koop
Veertigtal piraten kostuums en dit zowel voor heren als voor 
dames. In zeer goede staat. Prijs overeen te komen.

1059/021113 

Contactadres : De Linde Dèngskes - Sint-Truiden
Patrick Duchateau - Opheersstraat 15 - 3870 Heers
GSM: 0478/21 97 30 - E-mail: delindedengskes@hotmail.be     

Te koop
8 disco rokjes one size + onderrok met beenverwarmers en sjaaltje. 
8 disco hemden en 7 blazers

1688/060115

Te koop
Afmetingen: 9 m lang - 3 m breed - 3,30 m hoog. Vaste wc en bar 
voorzien. Zeer veel bergruimte (afsluitbaar)

Contactadres : Nie Kapot te Kreige - Tongeren
Sabine Daniels - Bulkerstraat 2 - 3700 Tongeren
GSM: 0497/03 24 98 - E-mail: sabinedaniels@telenet.be     

1427/300414
Contactadres : De Stromannen - Koninksem
Donnay Ronny - Astridlaan, 86 - 3700 Tongeren
GSM: 0478/76 21 88 - E-mail: ronny.donnay@hotmail.com

Te koop
Uitgebreide collectie van prachtige kostuums in zeer goede staat.
Tevens enkele onderdelen om te gebruiken voor wagenopbouw.
Voor meer foto’s kan u altijd terecht op de website
www.destromannen.be
en op de website www.fenvlaanderen.be 

0833/090413

Contactadres : Carnavalsvrienden Opglabbeek  
Davy Schreurs - Lindestraat 7 - 3950 Bocholt 
GSM: 0478/21 85 41 - E-mail: davy_schreurs@telenet.be

Te huur
Wagen met thema “Disco” te huur. Hij is volledig bekleed met ted-
dystof.
Twee verdiepingen en dj plaats voorzien overdekt. afm.: L: 10m, 
B:3m , H: 4,30m.
Huurprijs : 300 € per dag.

1715/160615
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Contactadres : De Fluiters - Kermt
Johan Fontaine - Zolderstraat 12 - 3510 Kermt  
E-mail: johan.fontaine2@skynet.be - GSM: 0475/55 41 29

Te koop
Prachtige boot die op en neer gaat door motor. De wagen is deels 
uit polyester, zelfsturend en geremd.
Voor meer inlichtingen neem gerust contact op.

0091/120215 Contactadres : Tienentander - Halle
Stephen De Koster - C. Verhavertstraat 109 - 1500 Halle 
GSM: 0476/48 24 24 - E-mail: stefdk28@yahoo.com

Te koop
IJzeren structuur met stof (zonder de boa’s

1599/010415

Contactadres : De Sjikke Stikken - Baasrode 
Sven De Visscher - Schippersdijk 2 - 9200 Baasrode 
E-mail: sjikkestikken@hotmail.com - GSM: 0473/36 23 77

Te koop
Koppen van Jeroen Meeus, Sergio Herman, Piet Huysentruyt.
Grootte: +/- 1 meter.
Tevens te koop, nog grotere kop Delphine Boël en reusachtig Man-
neken Pis. Prijs overeen te komen. 

1138/240315

Te koop
1. Drakenkop met of zonder bijhorende drakenlijf, alsook klein 
draakje op houten slee. Volledig gemaakt uit isomo.

2. Baron op troon. Volledig uit isomo + clownsneus (diameter 
100 cm) gemaakt uit polyester.
3. Verschillende pruiken te koop. 3 polyesteren koppen waar 
iemand zijn hoofd in past om te dragen. Isomo kop Dozje en 
Van Overmeiren (politiekers Aalst)- Met papierkes

Contactadres : De Brosselkeire - Aalst
Brisard Gwen - Moorselbaan 504 - 9300 Aalst
GSM: 0486/28 58 11 E-mail: akvdebrosselkeire@gmail.com   

1684/280314

Te koop  
1. Praalwagen. Loco met wagen. Wagen kan zowel geduwd als ge-
trokken worden. Plaats voor +-35 personen op de wagen.

Contactadres : De Gezellen van Taxandria - Neerpelt 
Rony Hoeben - Oude Kerkhofstraat 20 b 3 - 3910 Neerpelt
E-mail: ronyensilvie@telenet.be    GSM: 0475/67 25 72

0906/181213

1684/170715

Contactadres : D’ Engelen - Lede 
Christph Ponnet - Wichelsesteenweg 11 - 9340 Lede 
GSM: 0498/20 47 33 - E-mail: thekenneths@hotmail.com

Te koop
Leuke vliegers waar kindjes in kunnen zitten. Prijs bespreekbaar;
Grote boom met stam en kruin - twee delen.
Leuke poppen.

0980/180615
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Ingetogen willen wij even terugdenken aan diegenen die ons jammer genoeg kort geleden zijn ontvallen.
necrologie

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

Bestuurslid cv Sint-Mattenstokers - Genoelselderen
Voorzitter PCC Sint-Maartenshof

echtgenoot van mevrouw Marie-Josée Claesen 
Geboren te Membruggen op 5 april 1946 

Overleden te Luik op 30 juni 2015

Mevrouw
Rosa SPRUYT

Oud-Prinses Carnaval van de Gilde De Knullen 

Geboren te Mechelen op 31 oktober 1933 

Overleden te Bulskamp op 15 juli 2015

De Heer
Leopold ROGHHE

Gewezen voorzitter Raad van Elf - Leopoldsburg
Erelid J.K.N.

echtgenoot van mevrouw Ingeborg LELANZ 
Geboren te Mol op 17 januari 1951 

Overleden te Hasselt op 11 septemebr 2015
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Gratis eerste consultatie
Regulier - Rechtsbijstand - Pro Deo - Forfaitair

St.-Truidersteenweg 247 - 3840 Borgloon (Gotem)
012-26 32 04  012-21 30 66  www.justius.be



Zaterdag 2 januari 2016

Een organisatie van 
F.E.N.-Vlaanderen

 in samenwerking met de 

GOEDGEMUTSTEN
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Carnaval - Lommel         

Gratis toegang
Deuren open vanaf 19u11

Het Feest der Goedgemutsten is het jaarlijkse 
ledenfeest van de F.E.N.-Vlaanderen. De federatie 

mag dan ook verwachten dat de aangesloten leden 
massaal op dit evenement aanwezig zijn.

Evenementenhal
De Soeverein

4
4
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e

Alle aanwezigen ontvangen gratis,

naast het klassieke jaarspeldje,

het unieke jubileumspeldje dat uitgegeven 

wordt ter gelegenheid van het 

44ste Feest der Goedgemutsten


