
 
*) Doorhalen wat niet van toepassing is 

 
 INSCHRIJFFORMULIER CARNAVALSOPTOCHT 2023 

 
 

Naam contactpersoon : ____________________________________________________ 

Vertegenwoordiger van :  ____________________________________________________ 

Adres :  ____________________________________________________ 

Postcode : _________________  Woonplaats: _______________________ 

Telefoon :  ____________________________________________________ 

Email: : ____________________________________________________ 

Bankrekening IBAN :  ____________________________________________________ 

  (alleen voor wagens en grote loopgroepen) 

 

Categorie *) :  Wagens / Grote loopgroepen / Kleine loopgroepen / Duo / Individueel / scholen 
                  (>7 personen)          (3 t/m 7 personen) 
 

 
Jeugddeelname*) : ja / nee     
  Alleen invullen voor kinderen t/m 12 jaar die niet met hun school  
  meedoen. Jeugddeelnemers ontvangen allemaal een aandenken  
  en worden ook gejureerd in de opgegeven categorie. 
 

Leeftijd(en) deelnemer(s): ___________________________ jaar 
 

Aantal deelnemers : ________________ personen 

Titel / onderwerp : ____________________________________________________ 

  ____________________________________________________ 

  ____________________________________________________ 

  ____________________________________________________ 

Totale lengte : ________________ meter 

Geluid / muziek *) : ja, versterkt / ja, onversterkt / nee 

  



 
*) Doorhalen wat niet van toepassing is 

Let op: deelnemende wagens moeten aan de volgende afmetingen voldoen: 
 

- maximale breedte 3 meter; 
- maximale lengte 16 meter; 
- maximale hoogte 5 meter; 
- de opbouw van de wagen moet minimaal 35 centimeter vrij van de grond zijn. 

 
Voor eventuele vragen kunt u terecht bij Kees Sanders, 06-55811831. 
 
 
Beschrijving: 
 
Geef hieronder een verklarende beschrijving van het idee achter uw wagen, loopgroep, 
school of individuele deelname. 
 
Aan de hand van deze gegevens zullen wij trachten een korte beschrijving van uw idee / 
uitbeelding te maken om deze aan de toeschouwers aan te bieden. 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
Bouwlocatie wagens: 
 
Tenslotte verzoeken wij de wagenbouwers hieronder aan te geven op welke adres de wagen 
wordt gebouwd zodat leden van de Optochtcommissie de wagen eventueel vóór de optocht 
kunnen bekijken: 
 
Adres  :______________________________________________________________ 
 
Telefoon: :______________________________________________________________ 
 
E-mail  :______________________________________________________________ 
 
 
Deelnemers in de categorie grote wagens ontvangen op zaterdag 11 februari 2023 tijdens 
een bezoek van het bestuur en de optochtcommissie hun startnummers en de laatste 
instructies. De overige deelnemers krijgen het startnummer tijdig thuisbezorgd. 
 
Inleveren tot en met donderdag 9 februari 2023 om 18.00 uur via: 
- Website de Krutjesrapers : www.dekrutjesrapers.nl 
- Secretariaat: Sint Isidorusstraat 15, 5694 AL, Son en Breugel 


