
December 2019 
 
 
Beste carnavalsdeelnemers, 
 
Graag willen we jullie net als voorgaande jaren weer uitnodigen om deel te nemen aan de 
optocht in de Breedeweg! Deze wordt gehouden op dinsdag 25 februari 2020. 
 
Door middel van deze brief willen wij de deelnemers graag informeren over een aantal zaken 
omtrent de carnavalsoptocht van 2020 in de Breedeweg. 
 
Omdat er vorig jaar door sommige deelnemers ernstige overlast is veroorzaakt dienen wij 
een aantal zaken aan te scherpen, om dit in 2020 te voorkomen.  

- Door de overlast die vorig jaar voornamelijk door carnavalsverenigingen van buiten 
de gemeente Berg en Dal veroorzaakt werd,  is er in overleg met de gemeente 
besloten om alleen clubs uit de gemeentes Berg en Dal, Heumen en Gennep toe te 
laten.  

- Aanmelden voor de optocht kan middels een inschrijfformulier, deze is te vinden op 
www.jubilatedeo.nl  

- Het volledig ingevulde inschrijfformulier dient gemaild te worden naar 
carnaval@jubilatedeo.nl  

- Op het formulier dient duidelijk aangegeven te worden in welke categorie men 
meedingt om een eventuele prijs. 

- Inschrijvingen dienen uiterlijk zondag 9 februari 2020 binnen te zijn. 
- Startnummers ophalen op donderdag 20 februari 2020 tussen  19.30 uur tot 22.00 

uur in de Sleutel Bredeweg 71  
- Daar wordt dan ook nadere uitleg gegeven over de optocht. 
- Opstellen praalwagens vanaf rotonde Bosbesbeest/ naar Breedeweg/ Koningin 

Wilhelminaweg richting Breedeweg/ Bruuk richting Koningin Wilhelminaweg 
- Opstellen vanaf 12.30 uur eerder is niet nodig. 
- Start optocht vanaf de kruising Hemeltje /Breedeweg om 13.30 uur. 
- Bij het opstellen is er door de gemeente Berg en Dal aangeven dat er geen muziek 

gemaakt mag worden en daar zal streng op worden toegezien. 
- Pas als de optocht gestart is het toegestaan om de muziek  aan te zetten maximaal 90 

DB. 
 
Wij gaan er vanuit dat we door deze werkwijze weer in staat zijn weer een prachtige optocht 
te organiseren. Schrijf vooral in, dan gaan wij er weer iets moois van maken. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De  optochtorganisatie Breedeweg 
   


