
 

PRINS Peter den twedde en JEUGDPRINS Martijn  nodigen u allen uit  
     om mee te doen met de Reuzensteynse Optocht Carnavalsdinsdag 5 maart 2019  

 
OPGAVE OPTOCHT 

 
Opgave uiterlijk t/m donderdag 21 febr. d.m.v. onderstaande antwoordstrook in te leveren bij   
                Vé Keijsers De Smid 18.(in de brievenbus). Formulier ook via de website te downloaden! 
Carnavalsmaandag krijgt u het reglement en plaatsnummer thuisbezorgd. 
      
OPGELET: Motorvoertuigen, tractoren, etc. besturen door bevoegde personen (rijbewijs). 
 Tevens dient uzelf met uw eigen verzekeraar contact op te nemen om verzekerd 

te zijn volgens de NIEUWE voorwaarden.  
Geen alcoholgebruik in de optocht. 
C.V. de Piëlreus is NIET aansprakelijk voor eventuele schade! 

     
0: Grote wagen (door tractor, passend bij de uitbeelding, of  
    ander voertuig voortbewogen). 
0: Kleine wagen (handgetrokken, kleine pony of kl.gemotoriseerd). 
0: Grote groep (16 personen of meer). 
0: Midden groep (7 t/m 15 personen).  
0: Kleine groep (minder dan 7 personen, meer dan 2 personen). 
0: Enkelingen en paren (max. 2 personen). 
0: Jeugdrubriek enkeling of paren (max. 12 jr.) 
0: Jeugdrubriek groep of wagentje (max. 12 jr.) 
  
Kruis s.v.p. duidelijk aan in welke categorie dat uw wagen of groep volgens u thuis hoort.  
Bij twijfelgevallen beslist de jury. De jury controleert aantal deelnemers per groep. 
 
Geen commerciële reclame en geen alcoholgebruik in de optocht. 
Alle  motorvoertuigen - wagens en grote groepen worden zaterdag voor carnaval gekeurd. 
 
Naam wagen/groep/uitbeelding: ................................................................................................................. 
                                            ………………………………………………………………………….. 
 
Aantal personen: .....x volw.   ...x kinderen 0-6 jr.  ...kinderen 6 t/m 12 jr.     Muziek: JA / NEE. 
 
Contactpersoon (tevens inwoner Piëlreuzenland, verantwoordelijke):  

Naam : ..................................................................................................    
Adres : .................................................................................................. 
Tel.nr. : .................................................................................................. 
 
Bedankt voor uw medewerking.  
Het bestuur en de optochtcommissie.  
(Voor informatie: Vé Keijsers tel. 541985 M: 06-51844880  
        

Route optocht: De OPTOCHT  Start om 13.30 uur 
Opstellen: Kerkweg en Peter Janssenweg. 
Route: Kerkweg, Lovinckplein, v. Beurdenweg, Litsenbergweg, Pater Tulpstraat, Puttenweg,  

Pioniersstraat, Moerslag, Grauwveen, Timmermannsweg, Lovinckplein,   
ontbinding op het Lovinckplein. 

De grote praalwagens en prinsenwagens zullen de gehele route rijden. 

Waar staat wagen ? 

Handtekening voor akkoord: 


