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Geachte leden, 

Beste carnaval vrienden. 

 

Op de eerste plaats wensen wij Uw en zij die jou omringen, het al-

lerbeste voor het nieuwe jaar. Geluk in grote en in kleine dingen, 

maar bovenal: gelukkig met elkaar!  

 

Eindelijk zo als beloofd is onze eerste gazette er  

deur carnavalisten voe carnavalisten  !! 

Vanaf heden kunnen alle leden hun evenementen ook hier in vermeld worden. 

Zend een mail of per post jullie evenementen op tijd door.  

 

Wij gingen reeds van start op 28/9/2019 met onze 2de Juniorverkiezing. 

Gevolgd op 5/10/2019 onze 3de prins en prinses verkiezing. 

Dan ook nog op 6/10/2019 onze 2de jeugdverkiezing. 

Ik wil zeker de Orde van de maboetjes (poperinge) en de reuzen gilde Jan turpijn 

(Nieuwpoort) en alle vrijwilligers danken voor hun inzet tijden onze voorbije verkie-

zingen. 

 

Wij verwelkomen onze verkozen prinsen en prinsessen. 

Prins Jens I, Prinses Leen I, junior Prins Jimmy I, Jeugd Prins Mattisse I en Jeugd 

Prinses Chloé I . 

We wensen jullie alvast een pracht van een carnaval jaar toe vol leute en plezier, 

geniet met volle tuigen want een jaar is zo voorbij. 

 

Meer kan ik hier momenteel niet aan toevoegen ik zou zeggen bekijk ons eerst 

boekje heb je opmerkingen, ideeen of suggestie’s deze kan je steeds door mailen 

naar CRPW.Vzw@outlook.be 

 

Voor ik afsluiten, wil ik echter alle leden bedanken voor jullie vertrouwen in onze  

carnaval raad Provincie West-Vlaanderen.Vzw 

Ik wens jullie allen nog veel carnavals vreugde toe en sluit hierbij af met de geken-

de  carnavals groet   

Alaaf   alaaf   alaaf  

 

Voorzitter CRPW.Vzw 

Daelman Jimmy 
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INFO BETREFT SPONSERING OF ANDERE RECLAME  

Beste  

Hier krijg je wat informatie wat betreft sponsering in onze boekje het gaat hier enkel over 

reclame door onze steunende winkels, café, bedrijven enz.….. . 

 

Kennen jullie iemand die ons wil sponseren of enkel reclame willen plaatsen in ons boekje 

ook voor een kandidaat die zich stellen voor gelijk welke titel ook voor goede doelen . 

 

1 gouden tip onze gazet deur carnavalisten vo carnavalisten verschijnt 2 x per jaar. 

 

September en januari dit betekend dat alles op tijd bij ons moet zijn om het te kunnen pu-

bliceren. 

Voor de uitgave van september krijgen we graag alles ten laatste op 10 augustus binnen. 

 

voor de uitgave van januari krijgen we graag alles ten laatste op 10 December binnen. 

 

Betalingen gebeuren via overschrijving er zal een factuur opgemaakt worden en naar uw 

worden verzonden . 

 

Kennen jullie iemand die graag in onze boekje willen staan laat het hun weten hoe of wat . 

 

Op de volgende pagina kunnen jullie zien hoe en wat betreft de grootte en het bedrag . 

 

Wensen jullie meer informatie  

 

Dan kunnen jullie of zij  contact op nemen via E-mail CRPW.Vzw@outlook.be  
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75.00€ 

 

 

 

 

 

25.00€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.00€ 
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evenementen   
 

JANUARI  2020  
 

ZATERDAG  4/01/2020 

FEN 48e editie van het Feest der goedgemutsten Eskimofabriek, Wiedauwkaai 25,9000 Gent-19u11  

 

VRIJDAG 10/1/2020 

cv d'oede krakers Krakersbal zaal albatros, ploegstraat 18, 8380 zeebrugge-19u11 

 

Zaterdag 11/1/2020 

FCV Orde van Weg en Weer - Asse  Gezellig Eetfestijn Parochiezaal "Ter Krokegem" Dender-

mondsesteenweg, 46 B (achter de kerk) te Asse-Krokegem-17u00 

 

Zondag 12/1/2020 

FCV Orde van Weg en Weer - Asse Gezellig Eetfestijn Parochiezaal "Ter Krokegem" Dender-

mondsesteenweg, 46 B (achter de kerk) te Asse-Krokegem 11u30 tot 16u  

 

Zondag 12/1/2020 

carnavalsraad-staden Nieuwjaarsreceptie 2020 Zaal Swok Staden..  

 

DONDERDAG 16/1/2020 CRPW carnavalsraad-staden Algemene vergadering  

20:00uur. 

 

VRIJDAG 24/01/2020 

VKV de fillekes verkiezing prins en prinses oostvlaanderen  feestzaal beverse vijvers , beverse vijvers  

9620 zottegem   20 u 

 

ZATERDAG 25/01/2020 

Carnaval raad staden jeugd prins en prinses verkiezing  15 u                                                                

prins en prinses verkiezing  zaal zonneheem bassinsmolenstraat 4 oostnieuwkerke om 19.11u 

 

ZATERDAG 25/01/2020 

Bal hof der prinsen bredene met prins en prinses verkiezing zaal staf versluys  kapellestraat 67 bre-

dene om 20u  

 

ZONDAG 26/01/2020 

Orde van keizer joelle verkiezing junior prins en prinses vlaams brabant parochiaal centrum mechel-

sesteenweg 1088 winksele delle om 12U 

 

VRIJAG 31/01/2020 

Bal ovd harlekijntjes en andersvaliden west vlaanderen  zaal de balluchon moerestraat 19 , 8680 koe-

kelaere  
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Evenementen  

FEBRUARI 2020 

 

ZATERDAG 1/02/2020 

Bal orde van de grappige jokers zaal gebarenhuis polderstraat  76 , 8310  brugge om 19.30u 

ZONDAG 2/02/2020 

Gemeentelijke erkende raad van elf asse  , verkiezing prinsenpaar  van Belgie derde leeftijd  zaal den 

hoorrinck  noorderlaan 20 , asse zellik  

VRIJDAG  7/02/2020 

Bal ovd blues brothers  met 10 jarig bestaan , zaal caproen  breendoncklaan  8450 bredene om 20 u  

ZATERDAG 8/02/2020 

Ovd mamboetjes verkiezing prinsen met beperking zaal maeke blyde doornstraat 43 , 8970 poperinge 

om 13u 

VRIJDAG  14/02/2020 

Cv de pekkers  pekkersbal met verkiezing prins en prinses  het witte paard  vissersstraat 53 blankenber-

ge om 19.11  

ZATERDAG 15/02 2020 

Cv de pekkers kindercarnavalbal  feest zaal st amandt  kerkstraat 416  , 8370 blankenberge om 14.11u 

VRIJDAG 21/02/2020 

Bal ovd sloebers zaal sint amand  kerkstraat 416 blankenberge  20u  
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Evenementen  

MAART 2020 

VRIJDAG 06/03/20  

gemeentelijke erkenderaad va elf asse machtsoverdracht , receptie, kroegen tocht  gemeentehuis asse 

19.33u  

ZONDAG 08/03/20  

gemeentelijke erkende raad van elf asse carnavalstoet  asse 14.33u 

ZONDAG 08/03/20  

stoet menen 14.45u 

VRJDAG 13/03/20  

verkiezing prins Alexander roeselaer tent marktplein 19.11U 

ZATERDAG 14/03/20 

 kindercarnaval tent grote markt 14u tot 17 u  

ZATERDAG 14/03/20  

verkiezing regenbogprins van belgie  tent grote markt roeselaere 20.11u 

ZONDAG 15/03/20   

stoet roeselaere 15.11u 

ZATERDAG 21/03/20  

bal ovd charleston zaal caproen breendoncklaan 2b bredene 20u  
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Evenementen  

APRIL 2020 

VRIJDAG 17/04/20 

Carnaval raad staden , stoans carnaval  info volgt  

ZATERDAG 18/04/20  

Carnaval raad staden stoet  14.11U 

ZATERDAG 18/04/20 

Brabantse nachten  zaal den hoorinck noorderlaan 20 asse zellik 20u  

ZONDAG 19/04/20 

Carnavalraad staden , stoans carnval info volgt  

 

MEI 2020 

 

JUNI 2020 

ZATERDAG 06/06/20 

Orde vande sloebers spaghettifestijn zaal st amand , kerkstr 416 blankenberghe   12.30u 

ZONDAG 14/06/20 

Vzw ertegems carnavals comitee eetfestijn ontmoetingscentrum velzeke provincibaan 275 zottegem 

11.30U 

ZONDAG 21/06/20 

BBQ ovd harlekijntjes zaal de mokker , lekestr 34 koekelaere 12u 

 

JULI 2020 

ZONDAG 04/07/20  

Dorstige vrienden ribbetjesfestijn , zaal albatros , ploegstr 28 zeebrugge  , 11.30u  
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PROFICIAT  

Aan onze regerende prinsen en prinsessen  

PRINS  

Jens I 

PRINSES  

Leen I 

JUNIOR PRINS  

Jimmy  I 

JEUGD PRINS  

Matisse I 

JEUGD PRINSES  

Chloé I 
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157860257258104&set=pob.100004587303858&type=3
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Gazet Deur carnavalisten vo carnavalisten  - NR 001                               14 

 

  

 

Zaterdag 3-10-2020 

      Prins&prinses 
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ingetogen willen wij even terugdenken aan degene die ons jammer genoeg kort geleden zijn ontvallen  

In Memoriam 

 

 

           Iliano Huyghebaert 

      

                     15/02/2001 (Oostende) 

              +  02/01/2020 (Oostende) 

     

Lid  Orde van de Wullok Oostende 

             Robert Lahaye  

                    

                13/07/1947 (Bredene) 

             + 05/05/2019 (OOSTENDE) 

       

Lid  Orde van de charlestons Oostende 

https://www.google.com/search?biw=1920&bih=888&tbs=ic:gray&tbm=isch&q=ingetogen+willen+wij+even+terugdenken+aan+degenen+die+ons+jammer+genoe+kort+geleden+zijn+ontvallen&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiD_8af6YziAhX68eAKHad2DQsQBQglKAA
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