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Rosenmontag 20/02/2023 

 
 
Beste Carnavalsvierders,  
 
Op maandag 20 februari vertrekken we weer met een aantal bussen vol 
carnavalsvierders richting Raesfeld. Een aantal van jullie is al vaker mee geweest, 
maar om het allemaal een beetje duidelijker te maken en soepel te laten verlopen 
hierbij een overzicht met de tijden en een reglement waaraan iedereen zich aan moet 
houden!  
 

LET OP: Indeling van de groepen met bus nummer staat op de voorruit van de 
bussen. 
 
De bussen zijn zo ingedeeld dat de complete groep bij elkaar in een bus zit. Weet je 
niet bij welke groep je ingedeeld bent, vraag het dan eerst of kijk op de lijst die in elke 
bus ligt, voordat je zomaar instapt!! 
 
Vertrek om 9.30 uur vanaf het Boerenbondplein te Nieuw-Wehl 
richting Wehl.  
Vertrek om 9.45 uur vanaf het KBC te Wehl naar Raesfeld 
Aankomst Raesfeld ± 11.00 uur.  
 

Vertrektijd bussen vanaf tent te Raesfeld, richting Wehl: 
 Stipt 19.00 uur! 
 
In de bussen krijgt iedereen een polsbandje, die gelden als toegangsbewijs voor de 
tent. Voor de trekker chauffeurs en begeleiders kunnen de bandjes bij het bestuur 
van de Mölledraejers worden afgehaald. 
 

Na aankomst in Raesfeld is iedereen uiteraard vrij om te gaan waar men wil en kan 
men achter het gemeentehuis de wagens gereed gaan maken voor de optocht. 
In het Rathauscafé is maar een beperkte ruimte, die voor de optocht gereserveerd is 
voor de werkende leden van de carnavalsvereniging. Iets verderop is Café Epping. 
Aansluitend begint om 12.11 uur de Rathaussturm,  op het plein voor het 
gemeentehuis. 
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Om 12.30 begint de optocht, die om ± 15.00 uur eindigt bij de tent. Direct na de 
optocht dient men de wagens gereed te maken voor de terugreis naar Wehl, zodat 
we daarna, zoveel mogelijk gezamenlijk naar binnen kunnen gaan. 
  
Er mag beslist geen drank mee naar binnen worden genomen! Aan de deur wordt 
hierop streng gecontroleerd! In de tent zorgt elke groep voor hun eigen drank.  
 

 
Om stipt 19.00 uur vertrekken we gezamenlijk, met het dweilorkest voorop, weer 
naar buiten, om de terugreis naar Wehl te aanvaarden. We controleren wel of 
iedereen er is, maar we kunnen natuurlijk niet blijven wachten. Dus wees op tijd!!! 
 
Dan willen we iedereen er nadrukkelijk nogmaals op wijzen dat we in Raesfeld te 
gast zijn. Gedraag je dan ook zodanig en blijf van andermans eigendommen af en 
lok geen andere carnavalsgroepen uit. 
 
Denk er ook aan dat je niet te veel alcohol drinkt. Er worden regelmatig drankjes 
aangeboden die lekker smaken, maar zonder dat je het weet, drink je te veel en krijgt 
alcohol de overhand!  
Om het voor iedereen gezellig te houden, willen we iedereen hiervoor dan ook 
waarschuwen. Je verpest het niet alleen voor jezelf, maar ook voor een ander! 
Mocht je onverhoopt toch iets overkomen ruim dan zelf, of iemand anders van jouw 
groep, de troep op! 
 
Let er vooral ook op dat er niet iets in jou glas gegooid wordt wat er niet in 
hoort!! De gevolgen hiervan kunnen fataal zijn!! 
 
Verder willen we heel duidelijk meedelen, dat CV “de Mölledraejers” beslist geen 
verantwoordelijkheid neemt voor welke schade dan ook en we zullen ten alle tijde de 
eventuele kosten, verhalen bij de persoon of groep. 
  
Ook eventuele schade en extra schoonmaak kosten van de bus gaan we vanaf nu 
neerleggen bij alle personen/groepen die in desbetreffende bus zitten. Meld zich 
dus nadien niemand die verantwoordelijk is voor de schade, dan zullen we iedereen 
in die bus hieraan mee laten betalen.  
 
Denk er ook aan om een geldige identiteitskaart of paspoort mee te nemen. 
  

CV “de Mölledraejers” wenst jullie alvast een bijzondere prettige dag toe. 
 

  Alaaf  Helau 
 

 Het bestuur van CV “de Mölledraejers “ 


