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Waikse Optog 2017
Wijk bij Duurstede 20 januari 2017
Beste Optochtdeelnemer,
Voor jullie alweer een Optocht nieuwsbrief. Veel leesplezier en let op er staan een aantal
serieuze zaken in. Voldoe aan deze dingen maar want anders kan het verstrekkende gevolgen
hebben voor een ieder.
Nog niet alle inschrijvingen binnen:
Van heel veel van jullie weten we dat ze aan het bouwen zijn en weer mee gaan doen. Helaas
hebben we nog niet alle inschrijvingen binnen. Voor ons is het belangrijk om de indeling te
kunnen maken en voor jullie om dan alvast te weten waar je staat. We willen heel graag de
“start problemen” van vorig jaar voorkomen en vragen jullie dan ook om het formulier z.s.m
in te vullen en op te sturen. Wij hebben het formulier nogmaals bijgesloten.

Starttijd Optocht vervroegd:
De Waikse Optog van 2017 zal van start gaan op zaterdag 25 februari 2017 om 12.41uur.
Jullie kunnen opstellen vanaf 11.41uur en we vertrekken om exact 12.41uur. De wegen
worden pas afgezet vanaf 11.41uur. Het is dus niet toegestaan om eerder dan 11.41uur op
te stellen!!! Kom dus niet eerder, dan is het voor de organisatie ook allemaal te regelen.

Opstelplaatsen :
De wagens worden opgesteld op de Geerweg. Jullie zullen, net als voorgaande jaren , een
plattegrond krijgen met daarop jullie opstelplaats. Dringend verzoek van ons is om de
wagens zo ver mogelijk naar links op te stellen. De berm mag gebruikt worden. Hierdoor
kunnen we makkelijker passeren als we starten met de optocht. Het is natuurlijk niet de
bedoeling dat we bij de start al vast staan .

Aan rijroute:
De aanrijroute voor de wagens is de Boterslootweg of de Romeinenbaan. Je kunt niet de
Geerweg op bij de rotonde van Cothen. Let daar dus op bij het aanrijden.
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Route:
De route is inmiddels bij een ieder bekend. Belangrijk om even te weten is dat de voorste
wagen, de Raad van Elf van de Kaieschaiters, even stil staat bij de jury wagen op de
Zandweg. Hier krijgt Wesley den Eerste de Stadssleutel van Burgemeester Tjapko Poppens.
De optocht zal daarna weer vervolgd worden.
Einde van de Optocht :
Het laatste stukje van onze optocht. We komen vanuit de Gansfortstraat en draaien de
Hordenweg op en daarna Linksaf de Middelweg op (richting de Gemeentewerf). Alle wagens
moeten deze route volgen. Het is niet toegestaan van deze route af te wijken. Wij hebben
prima afspraken gemaakt met de gemeente en politie en het is niet toegestaan de Hordenweg
af te rijden. Elke deelnemer zal de afslag Middelweg moeten nemen!!!! De
wegversmallingen op de Middelweg zijn verwijderd dus iedereen kan over de Middelweg
rijden.
Defilé :
Vanaf de Middelweg zullen alle deelnemers aan de Raadswagen van Wesley den Eerste en
zijn gevolg voorbij gaan. Na dit stukje wordt iedereen verzocht de wagens af te gaan. De lege
wagens weg via de Middelweg Oost en de afgestapte deelnemers lopen in een lange polonaise
naar de Leutbunker.
Prijsuitreiking en instuif :
Wanneer alle deelnemers in de Leutbunker aanwezig zijn zullen we aldaar overgaan tot de
prijsuitreiking. Uiteraard houden wij rekening met de deelnemers die ook in Cothen de
verlichte optocht willen gaan rijden, en het kinderkarnaval in Odijk. Mede daarom zijn we
ook een half uurtje eerder gestart.

Veiligheidseisen:
U heeft inmiddels het veiligheid check formulier ontvangen, denk erom dit ook bij aanvang
van de optocht ingevuld bij u te hebben. Wanneer er iets betreffende de veiligheid niet in orde
is kan de organisatie de wagen uitsluiten van deelneming.
Alcohol controle:
De chauffeurs krijgen alcohol controle voor en tijdens de optocht. Wanneer er een alcohol
overtreding van de chauffeur vastgesteld wordt zal de betreffende wagen uit de optocht
genomen worden en de chauffeur een proces verbaal krijgen.

Alcohol gebruik deelnemers:
In het verlengde daarvan ligt het alcohol gebruik op de wagens. Probeer dit in te dammen,
drink een lekker glaasje maar loop er niet mee te koop zoals wij dat zeggen. De optocht is
veel meer dan een “zuipfestijn” en er lopen en rijden vele kinderen mee en er staan vele
duizenden mensen langs de kant. Verkoop de Waikse Optog en zeker ook jullie eigen creaties
op een goede manier. Ga ook niet met flessen bier over straat lopen. Probeer het drinken uit
bekers te doen, staat alweer een stuk beter.
Ook tijdens de Waikse Optocht geld een alcohol verbod als je nog geen 18 bent !!!!!
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Verkeersbegeleiders :
De verkeersbegeleiders zijn te herkennen aan de officiële hesjes. De verkeersbegeleiders gaan
ervoor zorgen dat er een geen verkeer in de buurt van de optocht komt. Aanwijzingen van
onze gediplomeerde verkeersbegeleiders dienen ten alle tijden opgevolgd te worden en zijn
bindend.

Tempo begeleiders :
Voor het derde jaar in successie zijn er speciale tempo begeleiders. Deze begeleiders gaan
ervoor zorgen dat het tempo in de optocht goed is en dat er zoveel mogelijk aangesloten
gereden wordt. Ze staan met elkaar in verbinding en dit zijn de mensen die jullie chauffeurs
aanspreken om door te rijden of om juist even stil te staan. Het is dus niet de bedoeling zelf te
gaan kijken en stil te gaan staan. Deze begeleiders weten precies wat ze doen en weten ook
wat er voor en achterin de optocht gebeurd. Volg deze aanwijzingen dan ook gewoon op !!

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.

Voorverkoop :
De voorverkoop is inmiddels in volle gang. De kaartjes voor het Waikse Karnaval zijn te
koop bij Leuk & Zo, Tiggies Corner en bij de VVV op de markt in Wijk bij Duurstede. De
laatste jaren komt het vaak voor dat een avond is uitverkocht, voorkom teleurstelling en weet
zeker dat je erbij bent.
Het hele muziekprogramma ziet er als volgt uit :

Muziek programma grote weekend:
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

24 februari
25 februari
26 februari

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

Zondag
Maandag

26 Februari
27 fenruari

zaal open 20.00uur
zaal open 20.00uur

Tiener karnaval met Feest DJ Jasper
Openingsbal met Theo Mezz en Alex
Kinderkarnaval met de Dikdakkers Kidz
show
Noppes Bal met Wipneus & Pim
Slotbal avond met Rene Schuurmans en
Andre Hazes

Uiteraard alle avonden Feest DJ Jasper.

Nog even belangrijk :
Wanneer jullie naar diverse optochten rijden is het niet toegestaan om op de wagens te staan.
Natuurlijk blijft het ieders eigen verantwoording maar let hier goed op want je bent dan niet
verzekerd.
Tijdens de Waikse Optog 2017 is het niet toegestaan confetti te gebruiken. Ook is het niet
toegestaan vuil of andere voorwerpen van de wagens af te gooien.
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Hulp bij opbouwen Leutbunker :
Ook onze nieuwe Leutbunker zal weer opgebouwd worden. Deze sportzaal gaan we omturnen
tot ons thuishonk. Uiteraard kunnen we daar wel wat hulp bij gebruiken. Omdat we dit ook in
kaart moeten brengen vragen we jullie de namen door te geven van degene die ons willen
helpen.

Uitnodiging Boerenbal :
Op zaterdag 11 februari hebben wij ons traditionele Boerenbal. Bij residentie “de Kleine
Leutbunker” kunnen we in de Karnavals stemming komen. Uiteraard gratis entree en kom op
tijd want vol = vol. Wij hebben jullie aanwijzingen om deze residentie verder te verfraaien
opgeslagen en hier ook wat mee gedaan. De zaal ziet er straks super uit en wij hebben er zin
in.

Heel veel plezier :
Om zoiets als de Waikse Optog te organiseren is een heel werk. Maar als we dan zoveel
respons, medewerking, meedenken en gezelligheid krijgen en zien, nou dan gaan we een
leuke optocht tegemoet. De commissie wenst jullie allemaal heel veel plezier met de laatste
loodjes, heel veel leut in de optocht en als er wat is dan horen we het graag.
Nogmaals heel veel plezier !!!!!

Vragen en of opmerkingen:
Dit is het weer even voor nu en natuurlijk staan wij altijd open voor jullie vragen en of
opmerkingen. Heel veel plezier bij de laatste voorbereidingen van de Waikse Optog 2017.
3x Alaaf De Kaieschaiters optogcommissie,
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