
I N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R  
                                                              voor de Carnavalstoet van 
                                                              de Zweitzökskes Ophoven 
                                                              op zaterdag 22 februari 2020 
 
 
 
Gelieve het inschrijvingsformulier vóór 12 februari 2020 terug te bezorgen bij Janssen Wim, Venlosesteeweg 132 A , 
3680 Maaseik, gsm: 0479547186, mail: wim_janssen85@hotmail.com .  
 
 

AANDACHT !!! 
Voor als u zich via ons wil verzekeren moet u ons een lijst bezorgen met de namen (juist geschreven zoals 
op het paspoort) van de deelnemers. Het betreft hier een speciale, aangepaste verzekering van de F.E.N.  
De tarieven bedragen 25 euro per voertuig en 2 euro per persoon.  
Gelieve vóór 12 februari 2020 contact op te nemen met Janssen Wim, Venlosesteenweg 132 A, 3680 Maaseik, 
tel. 0479547186  

 
 
Naam van de vereniging, buurt- of cafégroep:  ..................................................................................................................................  
 
Naam, adres en telefoonnummer van de contactpersoon:  ...............................................................................................................  
 
............................................................................................................................................................................................................  
 
E-mail adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
We doen mee met:   enkeling  duo  groep  trio  wagen  wagen+groep 
 
De lengte van de wagen + trekker (jeep/tractor): ±  .............................  meter. Hoogte van de wagen  .........................  meter. 
Breedte van de wagen …………... (let op: smalle doorgang standbeeld “rozen” op Geistingenstraat in Geistingen → 3m20, 
deze maat bevind zich op een hoogte van 2,5m tot 3,5m.  HEBT U VRAGEN HIEROVER, NEEM DAN EVEN CONTACT OP 
)  
 
Uitbeelding:  .......................................................................................................................................................................................  
 
Aantal deelnemers : ………………… Is er muziek voorzien op de wagen?   ....................................................................................  
 
Gewenste plaats in de stoet:  VOOR  MIDDEN  ACHTERAAN 
(We proberen er in de mate van het mogelijke rekening mee te houden.) 

 
Eventueel andere wensen, vragen of voorstellen: (voorbeeld voor of na een andere groep): 
 
............................................................................................................................................................................................................  
 
We hebben het nieuwe politiereglement betreffende de openbare orde tijdens carnaval aandachtig gelezen en zullen 
ALLE deelnemers op de hoogte brengen.  We zullen deze richtlijnen volgen. 
 
 Te  ..........................................................................  de  .............................................................  
 
 
  .....................................................................................................  
 (handtekening) 

 

Als de verantwoordelijke van de groep minderjarig is moeten de ouders het 
inschrijvingsformulier  ook ondertekenen! 
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