Beste optochtdeelnemers aan de Grote Optocht in de categorie IND, DUO en LOOP,
VOLG DE APP EN ONZE FACEBOOK SITE IVM DE ALLER LAATSTE INFO OVER OPSTELLEN EN
OPTOCHT. ZOALS IN HET WEERPLAN VERMELD KAN DE OPTOCHT GEZIEN HET WEERBEELD
MOGELIJK EERDER OF LATER VERTREKKEN.
Opstellen
U wordt om 12.30 uur verwacht voor het opstellen van de optocht. U kunt zich hiervoor melden bij
een der Grenszuukers die zich bevindt bij de Prinsenwagen van C.V. De Grenszuukers welke staat op
de parkeerplaats voor fietsenmaker Janssen-Oomen op de kruising Gen. Maczeklaan ,Willem
Alexanderstraat.
Geluid
Vanuit de gemeente is er vanaf dit jaar in de vergunning een gedeelte opgenomen m.b.t. maximaal
aantal decibels. Als gevolg hiervan zullen we geluidsmetingen uitvoeren tijdens de optocht bij de
deelnemende groepen. Wij gaan er vanuit dat iedereen zal meewerken aan deze geluidsnorm en op
verzoek van de optocht begeleiders het volume van een aanwezige geluidinstallatie zal aanpassen.
Alcohol gebruik tijdens optocht:
Zoals U wellicht weet is er in de omliggende dorpen sprake van een totaal alcohol vrije optocht. Dat
wil zeggen dat alle deelnemers van de optocht in deze dorpen geen alcohol bij zich mogen hebben en
het ook niet mogen nuttigen.
Wij als Grenszuukers hebben met succes al jaren een regel omtrent een gematigd alcohol gebruik in
de optocht (artikel 9 van het reglement). Na intensief overleg met de beide gemeentes wordt hiervan
ook dit jaar wederom niet afgeweken.
Bij de wagenbouwers vindt al jaren een controle op de aanwezigheid van alcohol door de politie
plaats. Bij de overige optochtdeelnemers heeft deze controle nog nooit plaatsgevonden. Een
eventuele controle vindt plaats op initiatief van de politie. De Grenszuukers staan hier geheel buiten
en hebben totaal geen invloed hierop.
Wij rekenen op Uw begrip en Uw medewerking om het alcohol gebruik tijdens de optocht te
minimaliseren, zodat wij ook in de toekomstige optocht(en), zij het in beperkte mate, nog steeds
alcohol mogen nuttigen.
locatie prijs uitreiking
Ook dit jaar vindt de prijs uitreiking plaats in de aula van het SOB gebouw. De aula gaat dit jaar open
om 18.00 uur open. Dit jaar vind de prijsuitreiking van de jeugdoptocht ook weer plaats in de aula.
De prijsuitreiking van de jeugd is omstreeks 18.41 uur en van de grote optocht om 19.41uur
In de Aula kunt U dan onder het genot van een drankje in spanning afwachten wat de uitslag van de
optocht is en naderhand uw eventuele overwinning vieren. Wij moeten de prijsuitreiking om
21.00uur afsluiten omdat we de aula van het dan klaargemaakt moet worden de gebruiker van de
aula op zondag ochtend.
Met vriendelijke groet,
Optocht Commissie
C.V. De Grenszuukers

