
De Confrérie van het Ezelskruiske is een onderdeel van de Orde 
van de Ezel. De Confrérie wil een grotere bekendheid geven aan 
de gemeente Kuurne enerzijds en een stijlvolle relatieband 
scheppen met personen die de Orde van de Ezel en de 
gemeente Kuurne genegen zijn anderzijds. 

De Confraters komen uit alle hoeken van het land. Zo maken 
ondernemers (bv. Willy Naessens), TV-figuren (bv. Marijn 
Devalck), journalisten (bv. Sammy Neyrinck) en vele anderen 
deel uit van de Confrérie.

Uw contactpersoon: Bert Demeulemeester 
Telefoon 0475 66 60 60 
E-Mail: bert.demeulemeester@ezelsorde.be

Verantwoordelijke uitgever: Carl Vereecke
Populierenlaan 14, 8520 Kuurne

Inschrijven

Mardi Gras is een 
netwerkevent met 
walking dinner ten 
voordele van het 
goede doel.

‘Mardi Gras' is een must voor iedereen in deze 
ondernemende regio. De Orde van de Ezel tovert 
de Kubox samen met de studenten Event 
Management van Hogeschool Vives telkens om tot  
'the place to be'.

Een inspiratie die bij de bezoeker in de smaak valt 
met de kruiden van een goed gerecht: beleving, 
muziek, contacten en ambiance ! 

Ik ben ervan overtuigd dat we weer voor het 
bordje “uitverkocht” gaan, maar vooral als een 
topper in ons 900 jaar Kuurne - 2023 

Francis Benoit, Burgemeester Gemeente Kuurne
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Aftermovie 2022

Herbeleef de vorige editie door de 
QR-code te scannen.

Mardi Gras 2023 belooft opnieuw 
een spetterende editie te worden.

Reserveer snel!

Toegang Kubox

Walking dinner door Fruy Catering 

Live optreden van The BumbleBeez 

Disco op vinyl met DJ's Deef & Matthijs

Cava, wijnen, EZEL, pils, 0.0%, koffie, 

waters en frisdranken naar hartelust

Late-night snack

All-in: 

Become a partner

BRONS
Toegang voor 2 personen 

1 parkeerkaart  

Logo  op  Facebookpagina 

Logo op schermen in de zaal frequentie 1

€ 900

PLATINUM
Toegang voor 10 personen

5 parkeerkaarten 

Eigen receptietafel 75 x 240cm met logo

Logo op Facebookpagina

Logo op schermen in de zaal frequentie 3 

Logo op fotowand full colour bij inkom 

Logo op menukaarten 

Logo op omslagfoto Facebookpagina 

Logo op ingangskaarten

€ 1.500

Partnership op maat: 
We bekijken samen hoe we uw gasten kunnen 
verwennen bij een optimale visibiliteit

€ 300

ZILVER
Toegang voor 4 personen

2 parkeerkaarten 

Logo   op  Facebookpagina

Logo op schermen in de zaal frequentie 2 

Logo op fotowand full colour bij inkom 

Logo op menukaarten

€ 600

GOUD
Toegang voor 6 personen 

3 parkeerkaarten 

Eigen receptietafel 75 x 120cm met logo 

Logo  op  Facebookpagina

Logo op schermen in de zaal frequentie 2 

Logo op fotowand full colour bij inkom 

Logo op menukaarten 

Logo     op  omslagfoto   Facebookpagina 

Opbrengst ten voordele van 
‘Voedselbank West-Vlaanderen'
De Voedselbank West-Vlaanderen stelt zich als doel de strijd aan te 
binden zowel tegen honger als tegen de voedselverspilling.

In België leeft 15% van de bevolking (1/7) onder de armoede 
grens. Enerzijds zijn er duizenden mannen, vrouwen en kinderen 
die honger lijden, ook in de provincie West-Vlaanderen. 

www.foodbank-west-vlaanderen.be

Start event
17u tot middernacht

Volg ons op Facebook: MardiGrasKuurne

www.ezelsorde.be

Dinsdag 21 februari 2023, 17° editie 
Hippodroom Kuurne, Kubox

PARTNERBROCHURE 
MARDI GRAS 2023
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