
Jonge garde verzekert toekomst Carnaval - 07/02/2012 
WINGENE - Zwevezele warmt zich op voor 
carnaval, dat zaterdag start met de 
prinsenverkiezing. De toekomst van de 
organiserende Orde van de Bolhoed lijkt 
intussen verzekerd, met drie nieuwe leden.  
 
De carnavalsstoet van Zwevezele is de 
grootste in de regio midden West-Vlaanderen, 
met dit jaar opnieuw een 50-tal groepen en 
praalwagens. Een helse organisatie voor de 
Orde van de Bolhoed, die de laatste jaren sterk 
vergrijsde. Daar komt nu verandering in met 
drie nieuwe leden: Dries Steenhuyse(26), 
Michiel Staelens(26) en Jonas Strobbe(26). Zij 
ruilden hun carnavalskostuum in voor een bolhoed.  
 
'We zijn vrij bekend in Zwevezele en we bouwden mee aan verschillende praalwagens', zegt Dries 
Steenhuyse. 'Vorig jaar nog rond het thema groene energie met de oud-chiroleiders. Daarmee zijn we 
toen in de prijzen gevallen. Iets wat we zeker gaan missen, nu we zelf in de Orde zitten.' 
 
Kroegentocht 
 
De traditie van de verklede kroegentocht, daags voordien, willen ze niet missen. 'Zoals elk jaar zitten we 
twee weken voor de kroegentocht al samen om na te denken over een origineel kostuum. Dan gaan we 
met ons vriendengroep verkleed in één thema naar de cafés en kunnen we volop het zwijn uithangen. 
Tegen het einde van die avond is het verkleedkostuum goed voor de vuilbak, want echt proper gaat het 
er niet aan toe tijdens zo'n tocht,' zweert geheelonthouder Steenuyse. 
 
De vrienden zijn nog niet zeker of carnaval wel leuk is vanuit hun nieuwe positie. 'We zullen na deze 
eerste editie zien hoe we ons daarbij voelen', zegt Jonas Strobbe. 'Maar we hebben op voorhand de 
positieve en negatieve punten naast elkaar gezet en besloten toen om er toch voor te gaan. Hopelijk 
hebben we ons niet vergist.' 
 
Het organisatiecomité zal alvast weer zijn handen vol hebben. Zaterdag 11februari wordt prins carnaval 
gekozen. Een week later is er het kindercarnaval in DeWissel, met onder meer de verkiezing van 
jeugdprins. 'sAvonds is er dan de beruchte carnavaleske kroegentocht. Op zondag 19februari rijdt de 
44ste carnavalsstoet uit. 
 
'Heel het dorp zal weer betrokken zijn bij carnaval. Dat is het succes van Zwevezele carnaval', menen de 
drie nieuwe bolhoeden. 
 
www.carnavalzwevezele.be 
 

Randy De Clercq
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