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 Maothawwe!
Om overlast en gevaarlijke situaties te voorkomen, richt de gemeente Maastricht  dit jaar haar 
carnavalscampagne op de veel gebruikte carnavalskarren. De oproep aan de KARnavalsvierders is om geen 
karren mee te slepen op drukke plekken, karren die te groot zijn voor de massa en met risicovolle attributen 
erop, zoals gasbranders. Dit alles onder het thema: Maothawwe! Het thema wordt dit jaar voor het eerst ook 
gecommuniceerd via een ‘app’ die van 1 februari gedownload kan worden op een mobiele telefoon (iphone 
of android).

Vorig jaar is gebleken dat de omvang  van de carnavalskarren, evenals het geluid en het afval die ze 
veroorzaken,  tot ergernis leiden bij andere carnavalsvierders en organisatoren van festiviteiten. Op de 
drukke plekken in de binnenstad dreigen door de karren zelfs de doorstroming van het publiek en 
hulpdiensten in gevaar te komen. Om aan te geven in welke straten de karren ongewenst zijn, worden aan 
het begin van die straten speciale vlaggen opgehangen. “Wij gaan die vaak fantastisch uitgedoste karren, 
die bij het wezen van het Maastrichtse straatcarnaval horen,  natuurlijk niet verbieden. Wel doen we een 
nadrukkelijk beroep op carnavalsvierders om de carnavalskar verantwoord te gebruiken ”, aldus 
burgemeester Hoes tijdens de presentatie van de campagne in het bijzijn van de kersverse stadsprins Han I.

 

Carnaval 2012 app

De gemeente zet dit jaar een zogeheten app in om burgers en bezoekers te informeren over carnaval. De 
app (Carnaval 2012) is bedoeld om informatie te geven over de spelregels van Maothawwe!  Daarnaast 
geeft de app informatie over, verkeer, busvervoer, taxi’s, carnavalsroute, EHBO posten en mobiele toiletten. 
Ook kan de app worden geraadpleegd voor het carnavalsprogramma van De Tempeleers en het 
carnavalsliedje 2012.  

De app Carnaval 2012 is vanaf 1 februari gratis te downloaden via app store of android market en is 
herkenbaar aan bovenstaande afbeelding. Ook de QR code kan worden ingescand via www.maastricht.nl 
en op de diverse posters die voor carnaval door de gemeente worden verspreid.

Veiligheid garanderen

De app is voor de gemeente een handig middel om de veiligheid te garanderen tijdens carnaval. In geval 
van calamiteiten kan de gemeente zogeheten pushberichten naar de app sturen. Iphone of android 
gebruikers die de app gedownload hebben krijgen die berichten automatisch toegestuurd via de app. 

De burgemeester maakte vanmiddag het thema van de carnavalscampagne 2012 bekend. Dit gebeurde in 
het bijzijn van onder andere Ziene Hoege Hoeglustigheid Han I van De Tempeleers. 

http://www.maastricht.nl/


De regels die gekoppeld zijn aan het carnavalsthema zijn te raadplegen via www.maastricht.nl. 

Belangrijkste thema’s:

In smal straote, gein kare!

Frittepanne hure neet thoes op kare!

Levemeekers, bitsje dimme!! 

Gein Zweinerij!! 

Carnaval is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de horecaondernemers, de carnavalsverenigingen, 
de hulpdiensten en de gemeente. Maar nadrukkelijk ook van u als  carnavalsvierder roepen. We vragen 
ieders medewerking om van carnaval 2012 een geslaagd en veilig feest te maken.

http://www.maastricht.nl/

