
Deelnemers aan de optocht 2023 in Teuven. 
Opgelet iedereen moet zich houden aan de wetgeving en verkeersreglementen, en alle 
aanwijzingen van politie en organisatie opvolgen, dan maken we er een gezellige dag van. 

Start optocht 
Alle wagens dienen uiterlijk 12.30 uur op de opstel plaats aanwezig te zijn  in Nurop (tussen 
Slenaken en Teuven) .  
Alle wagens moeten langs de kerk van Slenaken  richting Nurop te rijden. 
De plaats om op te stellen zal via wegwijzers aangegeven worden,  Het is verboden om met 
de carnavalswagen door het dorp Teuven naar Nurop te rijden.  
De deelnemers mogen niet op de carnavalswagen naar het startpunt komen, maar kunnen 
gebruik maken van de gratis bus vervoer in de voerstreek of andere vervoersmiddelen om de 
startplaats te bereiken. 
Aan de startplaats van de optocht worden volgende punten afgehandeld: 

• Kennismaken met de verantwoordelijke van de groep, 

• Afgeven van formulier met alle gegevens van de verantwoordelijke, de chauffeur en de 
tractor. 

• De groep krijgt een nummer toegewezen. 

• De groep wordt gecontroleerd conform het reglement.(denk aan de brandblusser) 

• De groep stelt zich op de plaats zoals aangegeven door de verantwoordelijke. 

Daarna mogen alle leden van de groep op de carnavalswagen. 

Tijdens optocht 
Parcours: 
Start Nurop  13h11, Teuven dorp, Gieveldstraat, Hoofdstraat, Teuven dorp 
Ontbinding bij de kerk, Aankomst aan dorpshuis  16h00 
Gezien de beperkte plaats op de kleine wegen is het nodig om altijd de aanwijzingen van de 
organisatie op te volgen. De muziek mag alleen afgespeeld worden volgens het reglement en 
aanwijzingen door de organisatie. Openbare dronkenschap moet binnen de groep voorkomen 
worden, anders kan de politie verbaliserend optreden. 

Na de optocht (ontbinding) 
De ontbinding van de optocht vindt plaats bij de 2e keer dat de stoet langs de kerk gaat dan 
moet iedereen van de carnavalswagen af te stappen en mag niemand meer plaats nemen op 
de carnavalswagen. 
De muziek moet afgezet te worden.  
Alle glazen flesje en drank moeten op de carnavals wagen blijven. 
Men mag geen glaswerk en of eigen drank in bezit hebben op het feestterrein bij het 
dorpshuis. 
Daarna dient de carnavalswagen via aangegeven route en aanwijzingen van de organisatie 
het dorp direct via Sinnich en de Kloosterhof te verlaten. 
Er mogen geen carnavalswagens in het dorp blijven staan. 

 

Prijsuitreiking 
Er zal dit jaar weer een prijs uitreiking plaats vinden voor de mooiste wagen, de mooiste loop 

groep en een aanmoedigingsprijs. De beoordeling hiervan zal gedaan worden door onze 

prinselijke hoogheden en is verder afhankelijk of men zich houd aan het reglement, het 

draaien van carnavals muziek en het volume hiervan, dit zal op verschillende plaatsen langs 

de optocht getoetst worden. De prijs uitreiking vind plaats rond 18.00 uur in het dorpshuis. En 

dient persoonlijk door de groep afgehaald te worden. 

Laten we er samen een gezellig feest van maken. 
Bestuur en Leden KV Böschuule Teuve 


