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Inschrijven
Carnavalsoptocht 2019

Inschrijven Brunssumse Carnavalsoptocht
Maandag 18 februari en donderdag 21 februari / Café De Kroeg
Op maandag 4 maart a.s. zal de grote carnavalsoptocht door de straten van Brunssum trekken. De optocht,
die zich de laatste jaren in stijgende populariteit en kwaliteit mag verheugen, hetgeen ook tot uitdrukking is
gekomen in diverse prijzen en nominaties voor beste optocht, was de afgelopen jaren met een sterk,
kwalitatief hoogstaand en gevarieerd deelnemersveld een lust voor het oog. In 2019 hopen wij dit minimaal te
evenaren. In ieder geval zal de optocht ook dit jaar weer het hoogtepunt van de carnavalsviering in Brunssum
worden.
Op maandag 18 februari januari en donderdag 21 februari a.s. is er in Café de Kroeg, Schinvelderstraat 3 van
19:00 uur tot en met 20:30 uur de mogelijkheid voor deelnemers om zich voor de optocht te laten inschrijven.
Er zal dan een afvaardiging van de Karnavalsroad Broenssem aanwezig zijn om op eventuele vragen een
antwoord te geven. Het optochtreglement is voor 2019 al op de website van de Karnavalsroad Broenssem
www.karnavalsroadbroenssem.nl in te zien.
Om de optocht in goede banen te leiden is het noodzakelijk dat alle deelnemers aan de optocht zich op deze
avonden laten inschrijven voor deelname aan de optocht. Deelnemers die geen gebruik maken van deze
inschrijvingsavonden kunnen niet tot de optocht worden toegelaten.
Vertrek optocht en route.
Het tijdstip van vertrek van de optocht is 13:45 uur en zoals gebruikelijk vanaf de hoek
Schinvelderstraat / Dorpstraat. De route is net als andere jaren vervolgens: Dorpstraat Kerkstraat - Lindeplein - Rumpenerstraat - ontbinding Schoolstraat/Rumpenerstraat.
Vragen en nieuwsbrief.
De optochtcommissie geeft ook nieuwsbrieven uit die op onregelmatige tijden verschijnen, namelijk op het
moment dat er nieuws te melden is. Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen? Stuur dan een mail naar
optocht@karnavalsroadbroenssem.nl. Hier kunt u ook terecht met alle andere vragen aangaande de optocht.

