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Waikse Optog 2017
Wijk bij Duurstede 22 december 2016
Beste Optochtdeelnemer,
Voor jullie alweer een nieuwsbrief betreffende de optocht van 2017. Veel leesplezier en let op
er staan een aantal serieuze zaken in. Voldoe aan deze dingen maar bovenal, verzeker de boel
want anders kan het verstrekkende gevolgen hebben voor een ieder.

Nieuwe aanrij route en opstelplaatsen :
In goede samenspraak met de gemeente zijn we tot een akkoord gekomen om wederom op te
stellen op de Geerweg. Na het opstellen rijden we over een klein stukje bouwweg de Geer in
ter hoogte van de Remus. Na wat bochten komen we uit bij het Revius en gaan we verder op
de oude vertrouwde route. Karolingersweg, Zandweg, sleuteloverhandiging aan Prins Wesley
den Eerste vanaf de jurywagen op de Zandweg, Steenstraat, Jacob van Ruysdaelstraat,
Gansfortstraat en via de Middelweg Oost, alwaar we van de wagens afgaan, lopen we naar de
Leutbunker. De praalwagens kunnen vervolgens wegrijden via de Middelweg. Wegrijden
over de Hordenweg is niet toegestaan. Alle obstakels van de Middelweg zijn daar verwijderd.
Na de Waikse Optog 2017 een instuif in de Leutbunker (Korfbalhal op sportpark
Marienhoevel) voor jong en oud. Hier worden ook de prijzen uitgereikt. De entree is deze
middag uiteraard gratis.
Let op :
De aanrijroute voor de Geerweg (opstelplaats) is alleen via de Romeinenbaan of de
Boterslootweg. Vanaf de Rotonde bij Cothen en of via de Wijkersloot kun je de opstelplaatsen
niet bereiken.

Veiligheidseisen :
Dit jaar zullen we wederom streng controleren op de veiligheid. De wagens mogen geen
scherp uitstekende delen hebben, de wielen moeten goed afgeschermd worden en ook met de
hoogte en breedte moet je de route goed kunnen rijden. We weten allemaal wat de route is, we
weten dat we deze probleemloos moeten kunnen rijden. Bij twijfel neem je contact met ons op
en proberen we het samen op te lossen. De jerrycans met brandstof dienen vastgezet op de
wagen te staan. Voor de optocht kan je hierop controle verwachten. Een compleet
veiligheidsformulier zit bij deze nieuwsbrief. Gelieve de veiligheidsregels te hanteren en te
voldoen aan de opgestelde regels.
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Ontvangst door Prins Wesley den Eerste:
Als de wagens en of deelnemers aankomen via de door ons voorgestelde aanrij route dan
komt iedereen langs de Kaieschaiterswagen. Hier wacht Prins Wesley den Eerste op jullie en
wenst jullie een fijne optocht. Daar ontvangen jullie ook meteen een blijvende herinnering aan
de Waikse Optog 2017. De traditionele medaille ligt voor jullie klaar. Mocht er dus iets
veranderen in het aantal mensen op de wagen geef het tijdig aan ons door.

Controle voor opstellen :
Wanneer de ontvangst door Prins Wesley den Eerste gedaan is zal elke deelnemer gevraagd
worden even een stukje door te rijden naar de plek alwaar de veiligheid gecontroleerd wordt.
Zorg ervoor dat je het ingevulde veiligheidsformulier bij je hebt. Wij zullen d.m.v een snelle
check de wagens controleren. Na de controle zal de wagen naar zijn opstelplaats kunnen.

Inschrijfformulier :
Bijgaand ook nogmaals het inschrijfformulier voor de Optocht van 2017. Van velen weten we
dat er al lang gewerkt wordt aan de wagens maar ook dat het inschrijfformulier nog niet
ingeleverd is. Maak het ons wat makkelijker en lever het zo spoedig mogelijk in. Wij kunnen,
zodra we de lengtes e.d. weten al beginnen met de opstelplaatsen en indeling.

Verkeersbegeleiders :
De optochtcommissie heeft 1 coördinator betreffende verkeersbegeleiders. Ook dit jaar is dat
Wesley. De verkeersbegeleiders zijn te herkennen aan de officiële hesjes. Mensen die bij
jullie wagens lopen mogen dan ook niet als officiële verkeersbegeleiders gezien worden. Deze
“wagen” begeleiders mogen ook geen ander verkeer aanwijzingen geven. Ze zijn hier
simpelweg niet voor opgeleid en niet voor verzekerd. De aanwijzingen van de aangestelde
verkeersbegeleiders zijn altijd bindend.

Deelnemers :
Dat de Waikse Optog leeft hebben we de laatste jaren wel kunnen zien. We groeien en
groeien en waar het ophoud weten we gelukkig nog niet. Ook dit jaar weten we al van meer
dan 25 wagens dat ze mee gaan doen. Verder zijn er nog wat twijfelaars die we over moeten
kunnen halen en dus lijkt de optocht weer geweldig te worden. En wat ons betreft zit het niet
alleen in het aantal deelnemers maar ook de kwaliteit. We hebben inmiddels heel wat creaties
gezien en de mengeling van grotendeels gekochte, gedeeltelijk zelfgebouwde en compleet
zelfgebouwde wagens is weer super. Dat is ook wat de Waikse Optog uniek maakt, er lopen
wederom ruim 80 kinderen met een kleine wagen en er rijd een polyester wagen van 7 meter
hoog. Met z’n allen een geweldige optocht maken dat is waar het om gaat.

Confetti tijdens de Optocht :
Ook dit jaar is voor het eerst het gebruik van confetti in de Waikse Optocht verboden. In
samenspraak met de gemeente is deze maatregel genomen en wij zullen erop toezien dat er
geen confetti gebruikt wordt.
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Wagens uit andere gemeenten :
De Waikse Optocht heeft ook steeds meer aantrekkingskracht op de omliggende gemeenten.
Ook dit jaar zullen er weer veel wagens uit andere gemeenten komen. Er zijn nu al
inschrijvingen uit Langbroek, Werkhoven, Doorn, ’t Goy, Odijk en Tull en ‘t Waal en er
zullen nog wat andere plaatsen volgen dat weten we zeker.

Eerdere nieuwsbrieven :
Jullie zijn van ons gewend nieuwsbrieven te krijgen. Om niet steeds dezelfde zaken in de
nieuwsbrief te hoeven te zetten zijn ook de vorige nieuwsbrieven terug te vinden op de site
van de Kaieschaiters. Via www.kaieschaiters.nl en onder het kopje optocht vind je al het
nieuws betreffende de optocht van 2016.

Volg de Kaieschaiters via Facebook :
Vanaf vorig jaar zijn de Kaieschaiters ook actief op facebook. Like (vind onze facebook
pagina leuk) onze facebook pagina (www.facebook.com/kaieschaiters) en blijf op de hoogte
van het laatste Waikse karnavalsnieuws. Op de facebook pagina komen ook regelmatig
optocht foto’s voorbij. Een echte aanrader om te volgen onze Facebookpagina.

Muziek programma grote weekend:
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

24 februari 2017
25 februari 2017
26 februari 2017

zaal open 19.30uur
zaal open 20.00uur
zaal open 10.30uur

Zondag
Maandag

26 februari 2017
27 februari 2017

zaal open 20.00uur
zaal open 20.00uur

Tiener karnaval : Feest DJ Jasper
Openingsbal : Alex en Theo Mezz
Kinderkarnaval : Dikdakkers
kindershow
Noppes Bal : Wipneus en Pim
Slotbal : Rene Schuurmans en
Andre Hazes

Uiteraard alle avonden Feest DJ Jasper.

Veel plezier bij alle voorbereidingen :
Aan alles kan je merken dat er heel veel plezier wordt beleefd aan het bouwen. Je hoeft maar
in de manege te komen of bij groepen die ergens anders bouwen en de sfeer is ontspannen en
gezellig. De groepen helpen elkaar met gereedschap, hout of wat dan ook en dat is nou precies
wat wij zo mooi vinden. De Kaieschaiters wensen iedereen heel bouwplezier en leuke
momenten in de aanloop naar het Karnaval van 2017.

Vragen en of opmerkingen :
Dit is het weer even voor nu en natuurlijk staan wij altijd open voor jullie vragen en of
opmerkingen. Heb je ook iets waarvan je denkt dat het in de nieuwsbrief zou kunnen geef het
door en wij kijken wat we ermee kunnen

De Optochtcommissie wenst iedereen Fijne Feestdagen en een goed en
gezond 2017!!
3x Alaaf De Kaieschaitersoptogcommissie
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