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Waikse Optog 2020
Wijk bij Duurstede 29 oktober 2019
Beste Optochtdeelnemer,
Bijgaand zenden wij jullie de eerste nieuwbrief betreffende de optocht van 2020. Veel
leesplezier en let op er staan een aantal serieuze zaken in. Voldoe aan deze dingen en let op,
verzeker de boel want anders kan het verstrekkende gevolgen hebben voor een ieder.

Prinsenbal met Marco Kraats, 16 november 2019
Aan de vooravond van een nieuw Karnavalsseizoen gaan we zaterdag 16 november beginnen
met het Prinsenbal. We doen dit in het Calypso Theater in de binnenstad van Wijk bij
Duurstede.
Op zaterdag 16 november bouwen wij het Calypso Theater om tot een gezellig feestzaal! De
DJ zal zal met zijn Drive in Show de muzikale omlijsting verzorgen. En als klapper deze
avond een grandioos optreden van „MARCO KRAATS‟.
Om 11 over half 11 nemen we afscheid van Prins Dijkie den Eerste, we trekken ons terug en
komen om 11 over 11 terug. Onze Vorst Dick, zal de proclamatie voorlezen en zo wordt
duidelijk wie onze nieuwe Prins en Adjudant worden.
Als dat bekend is gaan we proberen het dak eraf te laten gaan in het Calypso theater.
Let op de feestavond begint om 21.00uur. Uiteraard is de entree, zoals jullie gewend zijn van
ons op de vooravonden, geheel gratis.
Voor zover de inleiding betreffende het Prinsenbal en dan is het nu tijd voor het Waikse
Optog nieuws.
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Reglement met regels en eisen Waikse Optog:
In samenspraak met de Gemeente Wijk bij duurstede is een regelement opgesteld met regels
en afspraken die betrekking hebben op de waikse optog en de deelnemers hiervan. Als bijlage
van deze nieuwbrief hebben wij dit reglement toegevoegd. Er staan een aantal belangrijke
zaken in waarop wij dit jaar zullen gaan handhaven.
Vooral de afmetingen van de wagens zijn een belangrijk punt binnen het reglement. Het is
van belang dat wij tijdig van jullie doorkrijgen of jullie meerijden in de Waikse optog. Dit
kunnen jullie aangeven middels het nieuwe bijgevoegde inschrijfformulier zorg ervoor dat je
dit tijdig en volledig retour stuurt dan kunnen zodat wij ook e.e.a. kunnen controleren. Indien
jullie praalwagen afwijkt van de gestelde afmetingen geef dit dan aan ons door, als wij dit
tijdig weten kunnen we gezamenlijk kijken naar een passende oplossing.

Aan rijroute :
De aanrij route voor de wagens is via de Romeinenbaan, Botersloot weg of zelfs vanuit de
Geer. Iedereen gaat vanaf de rotonde bij de manege daar naar de startplek. De aanwijzingen
van de daar aanwezige verkeersbegeleiders zijn bindend. En je kunt alleen de Geerweg op bij
de rotonde bij de manege. De Geerweg is deze ochtend een 1 richting verkeer.

Alcohol gebruik deelnemers :
De Optog duurt nog lang maar toch willen wij het volgende aanhalen, al jaren een
aandachtspunt voor de Waikse Optog is 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. En gedraag je verantwoordelijk, Let op
elkaar corrigeer elkaar en gebruik allemaal jullie gezond verstand. En vergeet vooral niet heel
veel plezier te hebben en uit te stralen.

Alcoholverbod :
Ook tijdens de Waikse Optocht geldt een alcohol verbod als je nog geen 18 bent !!!!!

Verkeersbegeleiders :
Ook dit jaar ontkomen we er niet aan! We hebben verkeersbegeleiders nodig!.
Ken of weet jij iemand die ons zou willen helpen met deze taak laat het ons dan weten.
Uiteraard staat er een passende vergoeding in de vorm van een vrijkaart tegenover.

Wagens uit andere gemeenten :
Ook hopen we dit jaar weer op wagens uit de omliggende gemeentes. Zo zijn er vaak wagens
uit o.a. Cothen, Werkhoven, Doorn, Langbroek, Odijk en Tull en „T waal en zelfs van de
overkant van de rivier komen de deelnemers.

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 2020.
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Volg de Kaieschaiters via Facebook :
Ook wij zijn 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 22,23 en 24 februari 2020:
Zaterdag
Zondag
Zondag
Maandag

22 februari 2020
23 februari 2020
23 februari 2020
24 februari 2020

Openingsbal met Barry badpak en Double DJ‟s
Kinderkarnaval met de One Two Trio kindershow
Noppes Bal met Theo Mezz en Wipneus en Pim
Slotbal avond met Frans Bauer en Marco Kraats

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 veel bouwplezier en leuke
momenten in de aanloop naar het Karnaval van 2020.

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.
Wij hopen jullie zaterdag 16 november te zien bij het Prinsenbal en maken daar om 11
over 11 bekend wie onze nieuwe Prins voor het seizoen 2019-2020 zal worden.
3x Alaaf De Kaieschaitersoptogcommissie,
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