
Wie wint de Prins Carnaval verkiezing - 10/02/2012 

Wingene - Carnaval staat voor de 
deur. De gemeente Zwevezele laat dit 
niet zomaar voorbij gaan. 
Morgenavond gaat het feesten van 
start met een verkiezing van Prins 
Carnaval 2012. Twee sterke 
kandidaten doen er alles voor om 
verkozen te worden. 
 
Naar jaarlijkse gewoonte vinden de 
verkiezingen van Prins Carnaval 
plaats één week voor de carnavalse 
optocht in en rond het centrum. De 
twee kandidaten doen er momenteel 
alles voor om verkozen te worden. 
Men kan een stem uitbrengen in de 
feesttent voor Buckie 1 en zijn Roosje Patricia of voor Voske 1 en zijn Roosje heet ook Patricia. 

' Als je wilt winnen, ga er dan voor' 

Stijn De Buck (20) en Patricia Ketels (31) zijn het jongste paar. Stijn heeft wat meer uitleg: 'Wij 
zijn beiden rasechte Zwevezelenaars en houden dan ook enorm van carnaval. Tijdens mijn 
dagelijks beroep ben ik heftruckchauffeur bij de firma Dujardin Foods in Koolskamp. De 
verkiezingscampagne is te combineren met mijn job maar valt wel zwaar. Ik ben wel van het 
oordeel als je wilt winnen, ga er dan voor. Mijn Roosje Patricia ken ik al heel lang. Een persoon 
die graag weggaat en actief is en was binnen vele verenigingen. Vandaar dat ik Patricia het 
geschikte meisje vond om aan mijn zij te staan bij de verkiezingen.'  Patricia gaat verder: ' Mijn 
mama werd in het jaar 1978 verkozen tot Roosje aan de zijde van Danny Jonckheere. Dit was 
voor een stuk wel de aanzet om de sfeer en de drukte eens persoonlijk mee te maken.  We 
hebben al heel wat reclame gemaakt en zetten zo een 130 tal borden neer om en rond de 
gemeente. Nu enkel nog hopen op een positieve uitslag.' 

Jeugddroom 

Filip Devos (40) en Patricia De Ketelaere (51) stellen zich ook kandidaat tot de Prins Carnaval 
verkiezing. Filip is niet aan zijn proefstuk toe en doet zijn verhaal: ' Ik ben opgegroeid met het 
carnaval rondom mij. In het jaar 2002 stelde ik mij al eens kandidaat. Ik was toen wel verloren 
maar wilde op mijn 40ste levensjaar nogmaals meedoen. Nu is het zover. Misschien zal mijn 
jeugddroom dit jaar waar worden. Ik droom stilletjes van een overwinning met meer dan 1 000 
stemmen.'  Zijn Roosje Patricia hoopt natuurlijk ook op een overwinning. ' De voorbije dagen 
hebben wij samen al heel wat campagne gevoerd. Wij weten dat we vele mensen achter ons zien 
staan die ons steunen en hun stem zullen komen uitbrengen. Afwachten en blijven hopen. 
Morgenavond zal beslist een spannende en stresserende feestavond worden.' 

Op zaterdagavond 11 februari gaan de verkiezingen van Prins Carnaval door in de verwarmde 
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feesttent in de Tramstraat. Om 19 uur kan men zijn of haar stem gaan uitbrengen. 

Bekijk zondagmorgen de uitslag van de winnaar en een fotoreeks. 

nsp
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