
©                                                       Inschrijving verlengd!! 

Het ‘Kaais Zomercarnaval’, een Kaais Tropisch Festijn!  
 

Voorzitter + info : Theo Poortvliet, tel. 06-20810126 / 06-14505341 
Secretariaat: St. de Gangmaokers, Anita van Brakel, p/a Prinsendam 66, 4908 AB Oosterhout (N-Br) 06-18639660 

Site: www.kaaiszomercarnaval.nl           E-mail: info@kaaiszomercarnaval.nl  
KVK nummer: 50517325                          Rabobank: NL62 RABO 0148.0100.75 

 
Beste verenigingen, beste individuelen, 
 
St. de Gangmaokers is bezig met het organiseren van de 6

e
 editie ‘Kaais Zomercarnaval’.  

Dit vindt plaats op zondag 4 september 2016 in het Brabantse Oosterhout. 
 
De zondag staat geheel in het teken van het Caribische Carnaval met Tropische klanken, met een 
Culturele Markt, en met als hoogtepunt: de Parade met zijn pracht en praal. 

 

Het 6e ‘Kaais Zomercarnaval Parade’, op zondag 4 september 2016 

 
U kunt deelnemen als Brassband, Sambaband, Steelband, Carnavalsgroep (ook individueel), e.a. 
Als loopgroep met/zonder wagen en met/zonder een band. Kinderen kunnen ook meedoen, mits onder 
begeleiding. 
Er zijn ook mogelijkheden voor bands om voor en na de optocht op te treden. 
 
Hieronder een greep uit het zondag programma (wijzigingen voorbehouden): 

- Circa 11.00 uur worden deelnemers verwacht die verkleedlocatie nodig hebben 
- 12.30-13.00 uur alle deelnemende groepen vertrekken vanuit hun verzamellocatie onder begeleiding, 

naar de Heuvel / Slotlaan. Daar haalt u uw nummer op 
- 13.00 uur aanvang groots muzikale happening, incl. opening en het opstellen voor de Parade 
- 13.30 uur arriveert “Queen Kaais Zomercarnaval” 
- 13.55 uur start van de reclame optocht vanaf de Heuvel 
- 14.00 uur start van de optocht (duur circa 2 uur) onder aanvoering van “Queen Kaais Zomercarnaval” 
- 18.30 uur prijsuitreiking op de Heuvel (indien mogelijk om 18.00 uur) 
- Gehele dag tussen 13.00-20.30 uur diverse optredens 
- Op de Heuvel kindervermaak en diverse horeca zaken aanwezig 
- Een Tropische Culturele Markt is aanwezig van 12.00-20.30 uur 
- 20.30 uur Grootse en spetterende afsluiting 

 
Enkele belangrijke aandachtspunten (zie voor compleet reglement op onze website): 

1) Inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst. Let op: Alleen bijgevoegd formulier is geldig. 
Na aanmelding ontvangt u een ontvangstbevestiging en t.z.t. een deelnamebevestiging dan wel tegelijk 

2) Deelnemers worden bij aankomst in Oosterhout ontvangen door vrijwilligers, deze zal u begeleiden 
3) Alcoholgebruik tijdens deelname optocht is niet toegestaan 
4) Wagens mogen beslist niet hoger zijn dan 4 meter en 3 meter breed 
5) Voor prijzen van de ‘Parade’ komen Carnavalsgroepen en individuelen in aanmerking die een creatie 

uitbeelden. Ook voor de ‘Publieksjury’. 
6) Voertuigen die een reclame uiting hebben moeten aangemeld worden. Zoals busjes of bestelwagens. 

Zonder schriftelijke toestemming van de organisatie mag geen reclame gevoerd worden in de Parade 
7) Proviandwagens zijn toegestaan, mits zij geen reclame-uiting hebben (zie punt 6) 

 
Voor meer informatie zie onze site: www.kaaiszomercarnaval.nl of bel met 06-20810126 / 06-14505341. 

Aanmelden vóór 25 juli a.s. voor een Groots “Kaais Zomercarnavalsoptocht 2016” 
zie bijlage ‘Inschrijvingsformulier’. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
St. de Gangmaokers 
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