
   Optochtcomité 

    C.V. de Schinöster. 

 
 
Notulen Optochtvergadering 2023 op maandag 16 januari 2023 in Café Nova te 
Schinnen. 
 
Aanwezig: Raymond Goessens (voorzitter), Leon van Daal (notulist), Prins Yorick Ie, nar Lars, 

Vorst Jos (Otermans), Bea Diederen, Maurice Goessens, Lisette Goessens, Wim Diederen, Truus 
Passage, Marion Nijssen, Jens Dahlmans, Math Langen, Sjef Meens, Frits Schoonbrood, Roel 
Schmitz, Peter Stevens, Brian Diederen, Paul van der Broek, Ceriel Otten, Arno Cals 
 

Afwezig met kennisgeving: Marcel de Jong, Maurice Kil, Rezie Vrancken, Caroline Bisschops, Frank 
Vroomen, Michael van Daal.  

 
 

1. Opening van de Vergadering: 
Raymond opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom en begint met een 
speciaal woord van welkom voor de afgelopen zaterdag uitgeroepen Prins Yorick 1e en zijn 
nar Lars en opent met een driewerf Alaaf.  
 

2. Op- of aanmerkingen op de notulen van de vorige vergadering. 
De laatste notulen van een vergadering dateren van 20 januari 2020 (laatste vóór Corona) 
en worden onder dankzegging goedgekeurd. 
 

3. Berichten uit het bestuur van C.V. de Schinöster. 
Vorst Jos geeft namens Prins Yorick Ie een rondje. 
 

4. Optochtroute. 

Raymond legt uit dat de noodzaak van een nieuwe optochtroute ligt in het feit dat de 
uitbater van café ’t Schöpke heeft aangegeven dat hij voornemens was en inmiddels 
bevestigd heeft om tijdens de carnaval de zaak de sluiten. Hierdoor kan de optocht daar 
dus ook niet ontbonden worden. 
Het optochtcomité is dus op zoek gegaan naar alternatieven, ook is de mogelijkheid 

bekeken om weer in Hegge te starten (reeds eerder als voorkeur aangegeven door 
deelnemers). 
Hierop is contact gezocht met de Gemeente(vergunningverlener) om deze mogelijkheid te 
onderzoeken. In een e-mailwisseling met E. Vijgen (Gemeente) heeft deze resoluut 
aangegeven dat er géén vergunning verleend wordt om in Hegge te starten. Dit in het 
belang van de verkeersveiligheid c.q. de veiligheid van de optochtdeelnemers 
(spoorwegovergang) alsmede de gewijzigde verkeerssituatie als gevolg van de aanleg van 

de buitenring. Bovendien zijn er volgens de gemeente voldoende alternatieven voorhanden 
voor de start van de optocht. Vanuit het optochtcomité wordt aangegeven dat er bij een 
dergelijke opstelling, start en route een aanzienlijk hoger aantal erkende verkeersregelaars 
aangesteld en betaald zouden moeten worden. 

 
Tijdens de deelnemersvergadering van dinsdag 13 december 2023 is men akkoord gegaan 
met de door het optochtcomité voorgestelde nieuwe route: 

START: (opstellen Burg. Pijlsstraat) Noeber Beemden (Defilé) - Oude Markt-
Stationsstraat - Nieuwe Markt – Moutheuvellaan – Altaarstraat – Dorpsstraat -
Sachariasstraat - Burg. Pijlsstraat en ontbinding weer bij Noeber Beemden 
 
De benodigde vergunningen zijn inmiddels bij de gemeente aangevraagd. 
 

5. Optochtreglement(en) 2023. 
Het optochtreglement is alleen v.w.b. de route en de locatie van het bekendmaken van de 
uitslag gewijzigd. Eventuele noodzakelijke aanpassingen die voorvloeien uit de verleende 
vergunningen zullen met toestemming van de vergadering alsnog vóór de optochten 
worden opgenomen en bekendgemaakt. 
 



 

6. Collecte Optocht. 
Truus geeft aan dat Fanfare Sint Caecilia geen interesse heeft om de collecte te houden.  
Sjef vraagt wat de voorwaarden zijn voor deze collecte. Raymond zegt dat men moet 
zorgen voor minimaal zes collectanten en dat 1 derde deel van de opbrengst ten deel valt 
aan CV de Schinöster. Sjef vraagt of Schutterij Sint Sebastianus dan misschien de collecte 
kan krijgen mits zij genoeg collectanten op de been kan brengen. Zij zullen trachten om zo 
spoedig mogelijk te berichten óf dit lukt.  

Lars vraag of indien de schutterij de collecte niet kan houden de “Bende van Ellende” deze  
dan kan organiseren. Het Optochtcomité gaat akkoord. 
 

7. Kinderoptocht. 
-De route voor de kinderoptocht blijft hetzelfde als voorgaande jaren. 

Noeber Beemden (Opstellen)Burg. Pijlsstraat -  Sachariasstraat – Dorpsstraat – 

Stationsstraat – Oude Markt - Ontbinding nabij Noeber Beemden. 

Aangezien de start van de kinderoptocht bepaald is op 15.11 uur en de Noeber Beemden 

geopend is tot 17.00 uur is het tijdsbestek voor het uitreiken van de prijzen aan de korte 

kant. Jens zegt toe de Jeugdkarnaval te vragen om de openingstijd te verlengen tot 18.00 

uur.  
 

8. VAS. 
Peter zegt dat VAS weer garant staat voor de vergoedingen zoals in voorgaande jaren 
ondanks de sterk gedaalde inkomsten de laatste jaren. Hij zegt verder dat er dit jaar geen 
vlaaien aangeboden/verkocht worden maar “nonnevotten”. 
 

9. Vaststellen evaluatievergadering. 
De datum voor de evaluatievergadering wordt vastgesteld op maandag 20 maart 2023 om 

20.11 uur. De lokaliteit zal t.z.t. bekend worden gemaakt. 
 

10.  Rondvraag. 
-Raymond zegt dat de vergadering voor juryleden en optochtbegeleiders gehouden zal 
worden op maandag 13 februari a.s.  
Tevens is het comité nog zoekende naar wagenbegeleiders voor de optocht. Na een oproep 

op Facebook heeft zich tot nog toe één kandidaat gemeld. 

-Leon zegt dat het optochtcomité naarstig op zoek is naar een gecertificeerd bedrijf dat de 
verkeersbeveiligers (6) kan leveren aangezien het bedrijf dat eerder deze klus deed 
wegens personeelsproblemen heeft afgezegd. Diverse bedrijven zijn reeds benaderd maar 
er is nog geen positieve reactie. 
-Arno zegt dat hij na 50 jaar actief carnavalsgebeuren besloten heeft om vrijdag 17 
februari a.s. zijn laatste bijdrage te leveren aan de werkzaamheden voor het 

optochtcomité. Hij bedankt iedereen voor de prettige samenwerking. 
Raymond dankt Arno, namens iedereen, voor zijn geweldige inzet en daden gedurende al 
die jaren. 
Bovendien wordt Arno toegezongen en gefeliciteerd met zijn verjaardag. 
 

11.  Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde, bedankt Raymond eenieder voor zijn inbreng, wenst alle 

deelnemers een plezierige carnaval en sluit de vergadering. 
 

 
 
 
 
  

 


