Carnaval vieren in de regio
De optochten van Hoogland en
Montfoort zijn van oudsher de
grootste van Midden-Nederland.
Veel verenigingen uit de kleinere
dorpen lopen mee in de stoeten.
Maar ook op kleinere schaal
trekken er optochten door de regio.

19.00 uur. verlichteoptochtcothen.nl

Zandkruuersgat (Hoogland)

Op carnavalszondag heeft
Achterveld (gemeente Leusden)
een optocht vanaf 13.00 uur.
Thema dit jaar: schots en scheef.

De grote optocht van Hoogland
vindt plaats op carnavalszondag en
begint om 13.00 uur. Al jaren is de
optocht met tienduizenden
bezoekers de drukste van MiddenNederland.
eemschuumers.nl

De gewone optocht vindt plaats op
carnavalszaterdag vanaf 13.30 uur.
debrienkneuters.nl
Puupenkoppenland (Achterveld)

puupenkoppen.nl
Zotteklapland (Soest)
In Soest rijdt een optocht op
carnavalszaterdag om 13.00 uur.

Knopengein (Montfoort)
narreknollen.nl
De grote optocht van Montfoort is
op carnavalszondag en start om
13.00 uur. Bezoekers moeten er
rekening mee houden dat het
centrum van Montfoort en diverse
toegangswegen vanaf 11.30 uur
worden afgesloten voor verkeer.
Op tijd zijn is daarom belangrijk.

Sparrenrijck (Driebergen)
De optocht van Driebergen start op
carnavalszaterdag om 14.00 uur.
sparrenarren.nl

knopengein.nl

Laetste Stuyver Dorp ('t Goy)

Apestad (IJsselstein)

In 't Goy trekt de optocht op
carnavalszondag vanaf 13.00 uur
door het dorp.

Op carnavalszaterdag staan
duizenden mensen langs de
optocht in IJsselstein. Die begint
om 12.30 uur en er trekken zo'n 50
wagens en groepen voorbij.
koij.com
Kaieschaiterstad (Wijk bij

laetstestuyver.nl
Ojik (Odijk)
De Krommerijnstreek-optocht vindt
plaats op carnavalszondag vanaf
13.11 uur in Odijk. Het thema dit
jaar is safari.

Duurstede)
rijnpinters.nl
Wijk bij Duurstede heeft een
optocht met grote wagens en
diverse loopgroepen op
carnavalszaterdag. Start van de
Waikse Optog: 12.41 uur.

Papklokkendam (Culemborg)

kaieschaiters.nl

Op carnavalszaterdag start de
optocht van Culemborg om 12.49
uur. Het thema is deze keer:
papklokkendam spoort.

Brienkneuterdorp (Cothen)

deblauwlappen.nl

Cothen heeft op carnavalsvrijdag
een verlichte optocht die begint om
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