Programma 2021

i.s.m. gemeentebestuur Wingene

Programma online carnaval 2021
VRIJDAG 12•02•2021

Docufilm: “Carnaval Zwevezele: één groot familiefeest”
20:30u - 21:30u

ZATERDAG 13•02•2021

welkomstwoordje burgemeester Lieven Huys,
optreden Yves Segers, DJ set Dennis Cartier
20u - 21:30u

ZONDAG 14•02•2021

Carnavalsstoet Zwevezele, mix van hoogtepunten
van de laatste 50 jaar
14u - 17u

Stem af op de website

www.carnavalzwevezele.be

en beleef deze momenten live mee

Feest elk in je bubbel,
dan vieren we volgende keer dubbel !
#staysafe

Familiewandeling
Langs mooie Zwevezeelse wegen ga je op tocht met Bolleke Bolhoed,
die heel wat verhalen vertelt over Carnaval en je ook een aantal
opdrachtjes geeft. Kijk op de wandeling dus goed rond of je Bolleke
niet aan een raam of bord ziet hangen.

START

BENODIGDHEDEN

Op het marktplein aan het standbeeld van de
Carnavalsvierders. Volg daarna de route zoals
op het plannetje in oranje aangeduid.

• Dit foldertje met het plannetje van de familiewandeling
• Mooie of grappige of originele verkleedkledij, het maakt niet uit. Als je er maar
anders uitziet dan anders. Op Carnaval ben
je verplicht om eens zot doen.
• Een fototoestel of smartphone zodat je
een aantal beelden kunt delen met Bolleke
(facebook @carnavalzwevezele).
• Een aantal stoep- of gewone krijtjes.

WEDSTRIJD
Uit al de mooie beelden die Bolleke krijgt,
worden dan een jongen en meisje gekozen
die de jeugdprins en het jeugdroosje van 2021
worden.

Carnavalistenwandeling
Wie ooit deelnam aan de stoet, kent uiteraard het parcours. In deze editie wordt
de carnavalsstoet omgedoopt tot een wandeling, opgefleurd met een aantal vragen
en puzzels. Iedereen, jong of oud kan de uitdaging aangaan.

START

BENODIGDHEDEN

Op het marktplein aan het standbeeld van de
Carnavalsvierders. Volg daarna de route zoals
op het plannetje in oranje aangeduid.

• Een goede wandelschoen en een briljant geheugen.
• Het boek van 50 jaar Carnaval, de docufilm,
de website, … daar kan je zeker extra info
vinden om de soms pittige vragen op te
lossen.
• Het wedstrijdformulier dat in deze
enveloppe zit, of op de website te vinden is,
met op de achterzijde het parcours.
• Een leuk of origineel verkleedkostuum
aandoen is altijd een meerwaarde.

WEDSTRIJD
• Het ingevulde formulier post je in de carnavalsbrievenbus aan de Golem (lokalen
Chiromeisjes Zwevezele in de Regenboogstraat)
• De winnaar krijgt een duo VIP pakket voor
Carnaval Zwevezele 2022
• 20 andere deelnemers genieten van een
troostprijs

Familiewandeling
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