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Praktische informatie carnavalstoet 

Zondag 12 maart 2023  
 

Beste carnavalisten 

 

Hierbij de definitieve bevestiging van jullie deelname aan de carnavalstoet van G.K.V. De 

Heikiesèters Meeuwen op zondag 12 maart 2023. Zoals reeds vermeld in de e-mail vragen we jullie 

om alle informatie grondig te bekijken en te delen met jullie vereniging. Extra informatie kunnen 

jullie ook steeds terugvinden op onze site (https://www.deheikiesetersmeeuwen.com/documenten). 

 

Hieronder alle belangrijke mededelingen: 

- De opstelling van de carnavalstoet zal gebeuren op de Genkerbaan vanaf 12u30. Op de weg 

zullen de volgnummers worden aangebracht. Gelieve aan het juiste nummer plaats te 

nemen.  

 

- U kan de opstelling bereiken door de omleidingsweg rond het centrum van Meeuwen te 

volgen. Zie bijgevoegd plan voor de aanrijroute. Doorgang door het centrum van Meeuwen 

is niet mogelijk omwille van de opstelling van de reclamestoet.  

 

- Al de wagens moeten om 13u30 ter plaatse zijn. De reclamestoet vertrekt stipt om 14u11 

gevolgd door de carnavalstoet. 

 

- Het volgnummer kan worden afgehaald aan de prinsenwagen van De Heikiesèters. (ter 

hoogte van Meubelen Geusens) Hier wordt ook de band voor de verantwoordelijke van elke 

groep meegegeven. Deze band moet door de verantwoordelijke voor én tijdens de stoet 

rond hun arm gedragen worden.  

 

- Voor het nummer en de band moet u een waarborg betalen van € 20. 

 

- De ontbinding gebeurt enkel via de Genkerbaan/Omleidingsweg. U kan NIET terug door het 

centrum om het verdere verloop van de stoet niet te hinderen. 

 

- Op het einde van de stoet zal er een container geplaatst worden om al het afval in te gooien. 

 

- De carnavalswagens moeten bij het einde van de stoet zo snel mogelijk de ontbinding 

verlaten om het verdere verloop van de stoet niet te hinderen.  

 

 

https://www.deheikiesetersmeeuwen.com/documenten
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- Vanaf 12u zal het centrum verkeersvrij worden gemaakt. Enkel met een geldig 

doorgangsbewijs kan men dan nog in het centrum geraken. De doorlaatbewijzen hebben 

allemaal een verschillende qr-code, hierop zal streng worden gecontroleerd. Bij fraude zal 

jullie groep/vereniging worden uitgesloten van onze stoet! 

 

- Op de parking aan de Aldi (Genkerbaan) mogen GEEN carnavalswagens komen of halt 

houden. 

 

- Na de stoet kan u het volgnummer en de band terug bezorgen in De Sporthal Meeuwen 

(cafetaria van de sporthal). Hier zal u dan de waarborg terug bezorgd worden. Hier kan u ook 

de eventuele vergoeding voor de deelname aan de stoet komen afhalen. Het 

binnenbrengen van de nummer en band en uitbetaling van de groepen start vanaf het 

einde van de stoet (binnenkomst Prinsenwagen) tot 18u00. 

 

- Voor de stoet zal er nog een controle gebeuren van elke wagen door de politie en 

brandweer. Hou rekening met hun richtlijnen tijdens de controle. Hou rekening met de 

bepaling in het stoetreglement omtrent alcohol en de brandveiligheid. Overtredingen of 

onregelmatigheden die vastgesteld worden door politie en brandweer kunnen leiden tot 

het inhouden van de stoetvergoeding. 

 

- Het Rode Kruis zal rondom het parcours aanwezig zijn in geval van nood. 

 

- Vergeet niet om de gemeentelijke machtigingen mee te nemen 

(https://www.vvsg.be/nieuws/nieuwe-omzendbrief-gemeentelijke-machtiging-

praalwagens).  

 

- Breng ook de nodige verzekeringspapieren mee van de wagen en het voertuig dat de wagen 

trekt. 

 

- Zorg er voor dat er een veiligheidsketting voorzien is tussen het trekvoertuig en de 

praalwagen. 

 

- Speel carnavalsmuziek tijdens de stoet en beperk het volume tot 95dB. 

 

- Op iedere wagen moet een brandblusapparaat aanwezig zijn dat aan de nodige normen 

voldoet. 

 

- Alle wagens moeten voorzien zijn van 4 wagenbegeleiders, duidelijk herkenbaar met een 

fluo-vest. 

 

 

https://www.vvsg.be/nieuws/nieuwe-omzendbrief-gemeentelijke-machtiging-praalwagens
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Tijdens de stoet is één van de volgende personen altijd te bereiken in geval van problemen: 
 

Voorzitter Feyen Kurt +32(0)496 76 80 75 
Secretaris + Stoetcommissaris Haex Bert +32(0)499 61 75 71 
Ondervoorzitter Pannemans Peter +32(0)477 68 36 74  
Penningmeester Haex Leij +32(0)468 45 43 11 
Bestuurslid Schouteden Rob +32(0)488 49 93 24 
Bestuurslid Schepers Leo +32(0)472 29 48 08 
Bestuurslid Jona Vanvelthoven +32(0)476 08 55 36 
Bestuurslid Joeri Vandermeulen +32(0)487 85 98 47 
   
Rode Kruis Luc Eerling +32(0)471 57 74 95 

 

 

G.K.V. De Heikiesèters Meeuwen wensen jullie een gezellige carnavalstoet en 

maak vooral veel plezier! 

 

 

Startnummer: 
xxx 


