“K.V. de Molmuus” 1954

Kenmerk:
151102

Secretariaat: H. Raes, Schalenboschweg 37, 6343 ED KLIMMEN, 043 - 459 2797
harryraes27@gmail.com
IBAN: NL34RABO 0125 9086 44
Aan alle deelnemers van de “Karnevalsoptoch K.V. de Molmuus”
Opstellen 12 Februari vanaf 12.30 in de buurtschap “Tegeneuver de Mèule” Overheek
INVOEGROUTE:
LET OP!! T-splitsing Overheek-Provence bij het oude politiebureau
Hier wordt u door een van de optochtcommissarissen verder begeleid!!
(Zie ook onderstaande plattegrond) Bij het Rode huisje op de plattegrond moet iedereen
inrijden, jullie worden dan begeleid naar een van de vertrekpunten (gemarkeerd met letter B),
de optochtroute zal dan via de zwarte lijn gestart worden in de richting van de Overheek.
Geef deze plattegrond mee aan de chauffeurs van de wagen en/of de leider(s) van de groep.

VERTREK OPTOCHT OM 13.11 UUR, DIT IS EEN UUR EERDER DAN NORMAAL
Voor een goede organisatie van de optocht dient U de aanwijzingen van de
optochtcommissarissen op te volgen.
Deelnemers met motorvoertuigen
Voor de goede orde maken wij U erop attent dat de eigenaar van het motorvoertuig zijn
tussenpersoon van de verzekering moet informeren over het feit dat hij met dit motorvoertuig
deelneemt aan de carnavalsoptocht.
Tevens willen wij U er nog op wijzen dat de chauffeurs van de trekkende voertuigen, ondanks
het feit dat zij deelnemen aan een carnavalsoptocht, de regels van het Wetboek van Strafrecht
en de wegenverkeerswet in acht moeten nemen. Dit betekent onder andere dat: Alcohol voor
de chauffeurs ten strengste verboden is.
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Veiligheid
“Karneval” is een feest van vreugde en plezier. Het zou uitermate vervelend zijn als dat
verstoord wordt door een incident.
Wij adviseren u om vanaf de eerste ontwerpen van u wagen, opbouw en/of creatie de
veiligheid in betracht te nemen. Zorg dat indien u van plan bent, om tijdens de optocht,
personen op uw wagen te vervoeren, dat er voldoende stevige voorzieningen zijn waaraan
deze zich kunnen vasthouden c.q. vastmaken om te voorkomen dat deze personen van de
wagen kunnen vallen. Wijs daarnaast voor tijdens de optocht specifieke begeleiders aan voor
uw wagen. Deze dienen erop toe te zien dat publiek niet onder de wielen van de trekker of
aanhanger kunnen komen.
Het uitgooien van confetti en ander soort strooisel
Van gemeente wegen worden wij aansprakelijk gesteld voor de kosten van het opruimen van
strooisel ed. Wij verzoeken de deelnemers derhalve om het uitgooien van confetti en strooisel
tot een minimum te beperken.
Wij zouden het zeer op prijsstellen dat bij de ontbinding van de optocht op het Dross. de
Limpensplein, m.n. glasscherven van bijvoorbeeld breuk direct door de veroorzaker opgeruimd
wordt. Op dinsdagochtend verzamelen zich op ditzelfde plein, de kleinste “karnevaliste”, die
ook graag op hun eigen speelse manier, veilig de “Klummesje Karneval” willen vieren.
Wild urineren verboden
Van veel bewoners langs de optochtroute hebben wij klachten ontvangen van “wildplassen” op
privéterrein. Wij verzoeken alle deelnemers om gebruik te maken van de voorzieningen die de
“Karnevalsvereniging” zowel op de Overheek als op het Dross. de Limpensplein beschikbaar
stelt.
Muziek
Tevens verzoeken wij u tijdens de optocht “Karnevalsmuziek” ten gehore te brengen, die de
norm van 90 dB(A) niet overschrijdt. Overschrijding van de norm zal van invloed zijn op de
jurering. Wij houden ons het recht voor storende of aanstootgevende elementen uit de optocht
te verwijderen.
Prijsuitreiking
Na het ontbinden van de optocht zullen de prijswinnaars op het Dross. de Limpensplein, vanaf
de Molmoesvaarder bekend gemaakt worden. Het verzoek is om alle overige geluid tijdens
deze ceremonie uit te zetten. De prijzen zullen in de zaal van Narrentempel Grandcafé Klumme
uitgereikt worden. Het definitieve tijdstip hiervan zal tijdens de bekendmaking van de
prijswinnaars bekend gegeven worden.
Wij zullen de startgelden pas uitbetalen aan het einde van de route en als voldaan is aan
bovengenoemde punten.
Tevens dient U het startnummer aan het einde van de optocht in te leveren bij de
“Molmoesvaarder”.
De optocht is nadat de Prins en de “Raod van Ellef” het Dross. de Limpensplein verlaten
hebben afgelopen. Zowel alle deelnemers als alle carnavalswagens dienen uiterlijk 15 minuten
hierna het Dross. de Limpensplein te hebben verlaten.
Bij voorbaat onze dank
De optochtcommissie K.V. de Molmuus
Klimmen

2 van 2

