
 

INSCHRIJFFORMULIER 

Grote optocht van ’t Kattegat 2023 

 

Beste deelnemers, 

Op zaterdag 18 februari 2023 staat na 2 jaar afwezigheid eindelijk de carnavalsoptocht van ’t 

Kattegat weer op de agenda! Het motto van dit jaar luidt: Munne Kop Staot er wir naor! 

De officiële activiteiten rondom de optocht starten zaterdag 18 februari 2023 om 13.11u. De 

deelnemers worden verzocht om zich uiterlijk om 13.00u op te stellen in de Spoorstraat (gedeelte 

tussen de kruising Spoorstraat/Oude Tilburgsebaan en het dorpsplein), de optocht start vanaf het 

dorpsplein richting de spoorwegovergang. De complete route is op pagina 4 van dit inschrijfformulier 

terug te vinden.  

Het optochtreglement is te vinden op onze website (www.stichtingdekater-dorst.nl), oud deelnemers 

die dit inschrijfformulier per mail toegezonden hebben gekregen, hebben het optochtreglement ook 

als bijlage bij die mail gehad. Dit inschrijfformulier dient ondertekend te worden door de individuele 

deelnemer of het contactpersoon van de groep/vereniging. Met het ondertekenen van het 

inschrijfformulier conformeert u zich, indien van toepassing namens de gehele groep/vereniging, aan 

het optochtreglement.  

De deelnemende wagens worden tijdens de optocht verzekerd door en op kosten van Stichting de 

Kater, voor de verzekering is het van belang dat alle gevraagde informatie in dit inschrijfformulier 

goed en volledig wordt ingevuld. 

Het inschrijfformulier voor de grote optocht van ’t Kattegat 2023 dient uiterlijk op zondag 5 februari 

2023 volledig ingevuld te worden afgegeven bij Mick Janssens (Oude Tilburgsebaan 63, Dorst) of per 

mail te worden gestuurd naar info@stichtingdekater-dorst.nl.  

Iedere deelnemer krijgt uiterlijk op zaterdag 11 februari 2023 een optochtnummer, dit nummer 

bepaald de positie in de optocht en dient gedurende de gehele optocht goed zichtbaar te zijn. Het 

optochtnummer mag ook in uw creatie verwerkt zijn, zolang het maar goed zichtbaar is. 

Wij wensen alle deelnemers heel veel succes met de voorbereidingen en kijken er naar uit om jullie 

creaties te bewonderen tijdens de optocht! 

Met carnavaleske groet, 

Stichting de Kater 

 

 

 

http://www.stichtingdekater-dorst.nl/
mailto:info@stichtingdekater-dorst.nl


Gegevens deelnemer of deelnemende groep/vereniging: 

Hoofdcategorie (vink aan wat van toepassing is)  

Senioren ☐ 

Jeugd  ☐ Jeugd indien de deelnemer of de meerderheid van de deelnemende groep 15 jaar of jonger is. 

Subcategorie (vink aan wat van toepassing is) 

Individueel ☐ 

Duo  ☐ 

Groep  ☐ 

Wagen  ☐ 

Naam deelnemer of deelnemende groep/vereniging 

…………………………………………………………………………………………………… 

Titel van de uitbeelding/creatie 

…………………………………………………………………………………………………… 

Minimale lengte en breedte van de creatie (uitsluitend van toepassing voor wagens) 

…………………………………………………………………………………………………… 

Maximale lengte en breedte van de creatie (uitsluitend van toepassing voor wagens) 

…………………………………………………………………………………………………… 

Merk/type trekkend/duwend voertuig (uitsluitend indien van toepassing) 

…………………………………………………………………………………………………… 

Kenteken/chassisnummer trekkend/duwend voertuig (uitsluitend indien van toepassing) 

…………………………………………………………………………………………………… 

Voorletter(s) en achternaam bestuurder (uitsluitend indien van toepassing) 

…………………………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum bestuurder (uitsluitend indien van toepassing) 

…………………………………………………………………………………………………… 

Aantal deelnemers van 16 jaar of ouder 

…………………………………………………………………………………………………… 

Aantal deelnemers van 15 jaar of jonger 

…………………………………………………………………………………………………… 



Naam contactpersoon 

…………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer contactpersoon 

…………………………………………………………………………………………………… 

Email adres contactpersoon 

…………………………………………………………………………………………………… 

Woonadres contactpersoon 

…………………………………………………………………………………………………… 

Muziek aanwezig tijdens de optocht (vink aan wat van toepassing is) 

Ja  ☐ 

Nee  ☐ 

Wenst een bezoek van Stichting de Kater en de Dorstse Boerkes op donderdagavond 16 februari 

2023 en komt aansluitend naar het bouwersbal bij Eetcafé Pieter (vink aan wat van toepassing is) 

Ja  ☐ 

Nee  ☐ 

Toelichting/uitleg over de creatie, deelnemer of groep/vereniging voor de presentatie tijdens de 

start van de optocht 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Handtekening contactpersoon 

 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



 


