
      Events & Optredens 
 
 
 
Carnavalsoptochten 2018  
 
Enkele punten vooraf: 

- De organisaties hebben laten weten dat voor-en 
na de optochten er geen muziek mag worden 
afgespeeld of slechts heel zacht. Wij schikken ons 
naar de aanwijzingen van de organisaties.  

- Blijf vriendelijk wanneer een aanwijzing gegeven wordt door de organisatie en geef 
dit meteen door aan Jeannine. 

- Het opmaken van de deelnemers neemt tijd in beslag. Per personage (leeuw, hyena, 
zebra) is er een apart moment voor de aankleding, betreffende de outfit. Houd je aan 
de tijd die voor jouw personage staat aangegeven.  
Kom je te laat, dan kun je wellicht niet opgedirkt worden en helaas niet deelnemen 
aan de optocht. Het is wel mogelijk om eerder te komen; je zult dan echter pas 
opgedirkt worden wanneer het tijd is voor jouw personage. 

- Er kan gewacht worden bij de schmink locatie: we lopen dan samen naar de 
verzamelplek. Het is ook mogelijk om zelf direct naar de verzamelplek te gaan.  
Let op: laat kinderen niet alleen bij de wagen wanneer de rest van de dansers nog 
niet aanwezig zijn. De wagenbouwers en DJ zijn géén begeleiding. Zij hebben enkel 
oog voor het in gereed brengen van de wagen.  

- Ophalen is bij de ontbindingsplekken van de optochten. Deze zijn hieronder 
aangegeven. De eindtijden zijn een inschatting: het kan zijn dat we eerder of later 
klaar zijn! 

- Tijdens de tocht gaan tassen in het busje: dansers mogen geen tas om hebben 
hangen tijdens de show. 

- Na afloop van de tocht zullen de tassen 1 voor 1 uit het busje worden gehaald. Heb 
geduld, ga ervan uit dat dit 15 minuten zal duren. 

- Zorg dat de onderkleding voldoende warm is: er kan geen jas over de outfit heen 
worden gedragen. 

- Wanneer de optocht is afgelopen en je loopt de volgende tocht niet mee, lever dan je 
spullen in bij Jeannine. Hier zullen verschillende tassen zijn voor de doeken en oren. 
Graag het doek even opvouwen.  

- Na afloop van de lichtstoet graag ook de lichtjes van de kleding verwijderen. Ook 
voor de lampjes zal er een aparte tas klaarstaan.  

- Onderkleding is voor iedereen hetzelfde: zwart. Zorg er verder voor dat je een zwarte 
riem hebt om het doek iets meer te modelleren. Zorg ook voor bijpassende schoenen 
waar je op kunt dansen. 

- Elk personage krijgt het volledige gezicht bedekt met schmink. Zorg eventueel zelf 
voor een onder crème of schoonmaakspullen voor na de tocht. 

- Denk aan het meenemen van eten en drinken! 
 
 



Indeling personages 
 
Zebra: Jonne, Babet, Brooklyn, Celleke, Esmee, Fleur Giesberts, Lynne, Mira, Sanne, Senna, 
Yamiro (lichtstoet leeuw) 
 
Hyena: Ella, Noa, Ayla, Chyara, Eva, Fleur Sanders, Jeanelle, Minou, Noortje, Olivia, Rohini, 
Sarah, Thessa 
 
Leeuw: Ilse, Imadé, Isabella, Mishardeny, Nayla, Zayenne, Ashley, Chelsea, Cheyenne, 
Destiny, Faye, Heinz, Jesse, Joyce, Jurina, Lynne moeder, Naomi, Ninon, Zina 
 
Mis je jezelf? Vraag ernaar bij Jeannine!  
 
Tijdsindeling optochten 
 
Adres schminken: Kloosterkoolhof 12, 6415 XT Heerlen 
 
Zaterdag 10 februari: Kinderoptocht, nummer 18, 34 dansers 
Verzamelplek: Schouwburgplein 
Ontbinding: Pancratiusplein 
 
10.00u: schmink Scar, Rafiki, Natalie, Leny, Petra 
10.20u: schmink leeuwen 
11.10u: schmink hyena’s 
11.50u: schmink zebra’s 
12.30u: vertrek van schminklocatie 
13.00u: dansers bij wagen 
13.33u: start van de optocht 
14.30u-15.00u: schatting einde van de optocht 
 
Opmerking: een gedeelte van de route gaat twee keer bewandeld worden. 
 
 
Zondag 11 februari: Grote optocht, nummer 28, 37 dansers 
Verzamelplek: Bekkerveld 
Ontbinding: Schouwburgplein 
 
8.10u: schmink Scar, Rafiki, Natalie, Leny, Petra 
8.30u: schmink zebra’s 
9.00u: schmink hyena’s 
9.45u: schmink leeuwen 
11.00u: vertrek van schminklocatie 
11.30u: dansers bij wagen 
12.11u: start van de optocht 
13.30u-14.00u: schatting einde van de optocht 
 
 



Dinsdag 13 februari: Lichtstoet, nummer 2, 24 dansers 
Verzamelplek: bovenaan Valkenburgerweg 
Ontbinding: Corio Center  
 
17.15u: schmink leeuwen 
18.00u: schmink hyena’s 
19.00u: vertrek van schminklocatie 
19.30u: dansers bij wagen 
20.11u: start van de optocht 
21.00u- 21.30u: schatting einde van de optocht 
 
Opmerking: aangezien deze optocht in de avond is, zal het kouder zijn dan de andere 
optochten. Kleed je goed en warm aan! 
 
 
 


