
 

©JdK                                                                                                                                   Optocht & aanvoerroute deelnemers 

Op carnavalsmaandag zal er door de Olliedonkers weer een optocht georganiseerd worden welke vanaf 

13.30 uur door het centrum van Olliedonk zal trekken.  

Opstellen aan het Beerseveld vanaf de hoek Merodelaan richting ten Bergh opstellen in volgorde van 

aankomst 

Hieronder de route: Vanaf de opstelplaats linksaf de Merodelaan op, rechtsaf de Spoordonkseweg op, 

rechtsksaf Meester de Weertstraat in, linksaf de Lubberstraat op, rechtsaf de Spoordonkseweg op. Deze 

volgen we tot aan de parkeerplaats van Komaen. We gaan de parkeerplaats op alwaar we de optocht 

ontbinden. 

 

Hieronder een kaart met de route: 
 

 
 
 

Opstellen op het Beerseveld vanaf 12.00 uur 

Vertrek optocht 13.30 uur 
 

De aanvoerroutes voor de optochtdeelnemers & optochtwagens: 
 

Vanuit richting Oirschot e.o.:  

Spoordonkseweg volgen tot voorbij de kerk, de eerste mogelijkheid linksaf de ventweg Spoordonkseweg 

oprijden daarna de eerste weg linksaf ten Bergh, einde weg linksaf Beerseveld oprijden. Doorrijden tot 

einde weg hoek Merodelaan alwaar de opstelplaats is. Opstellen in volgorde van aankomst dus niet op 

startnummer.  
 

Vanuit richting Boxtel e.o.:  

Nieuwedijk volgen deze gaat over in Broekstraat. Aan het einde van de Broekstraat rechtsaf de 

Spoordonkseweg oprijden. Spoordonkseweg volgen tot voorbij de kerk, de eerste mogelijkheid linksaf de 

ventweg Spoordonkseweg oprijden daarna de eerste weg linksaf ten Bergh, einde weg linksaf Beerseveld 

opdraaien. Doorrijden tot einde weg hoek Merodelaan alwaar de opstelplaats is. Opstellen in volgorde van 

aankomst dus niet op startnummer. 
 

Vanuit richting Moergestel e.o.: 

Spoordonkseweg volgen tot over de watermolenbrug daarna de eerste weg rechtsaf ventweg 

Spoordonkseweg oprijden daarna de eerste weg linksaf ten Bergh, einde weg linksaf Beerseveld 

opdraaien. Doorrijden tot einde weg hoek Merodelaan alwaar de opstelplaats is. Opstellen in volgorde van 

aankomst dus niet op startnummer.  

Opstellen op het Beerseveld  

Ontbinden optocht op 

parkeerplaats bij Komaen 
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Voor vragen e.d. kunt u contact opnemen met Jan der Kinderen 06-51905949 of mail naar                

info@olliedonkers.nl  

mailto:info@olliedonkers.nl

