
Zwevezele komt in feeststemming - 24/01/2012 
Wingene - De carnavalsfeesten gaan 
binnenkort terug van start. De 
gemeente Zwevezele komt in 
feeststemming. Hier en daar kan je al 
grote affiches terug vinden met hun 
programma op vermeld. 
 
Carnaval zal in Zwevezele terug 
gevierd worden. Intussen een 
jaarlijkse traditie en vooral een 
ontspannende sfeer vol plezier. Op 
zaterdag 11 februari gaat men van 
start met de verkiezing van Prins 
Carnaval in de feesttent. Twee 
kanidaten strijden om de titel. De 
eerste is Stijn De Buyck als Bucky 1 
met roosje Patricia Ketels. De tegenpartij is Filip Devos als Voske met roosje Patricia 
Deketelaere. 

Kindercarnaval 

Na het verkiezen van een prins gaat men verder op vrijdag 17 februari met een optocht rond de 
school in carnavalskledij.  De optocht gaat om 12.30 uur van start. Een uurtje later gaat de 
voorronde door van de jeugdprinscarnavalsverkiezingen. De verkiezingen gaan door in de 
feesttent en is een organisatie van de basisscholen. 

Kindercarnaval is voorzien op zaterdag 18 februari met verkiezing van een jeugdprins en zijn 
roosje. Dit alles in CC De Wissel. Naar de avond toe om 21 uur is er voor de oudsten een 
verklede kroegentocht. Voor wie de kroegentocht niet echt iets voor hen is, kan men terecht in 
de feesttent voor het Krokusbal georganiseerd door de KLJ Zwevezele. 

Carnavalstoet 

Op zondag 19 februari is het zover. De verwachte carnavalsstoet trekt door de straten om 14.30 
uur. Meer dan duizend deelnemers en verschillende showbands zullen te zien zijn. Na de stoet 
gaat de afsluiter door in de feesttent. Een prinsenworp, een discobar, een goede pint, veel 
ambiance, de uitslag van de winnende wagen of groep en noem maar op. Willy Sommers treed 
op wat later tijdens de avond. Kortom een gevarieerde avond en voor elk wat wils. 

� De komende weken meer nieuws hierover en mooie fotoreeksen zullen te zien zijn!  
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