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Hattem, 15 februari 2019

Aan:

Alle basisscholen van Hattem,
de peuterspeelzalen, (buurt)verenigingen,
en anderen

Betreft: Optocht 2019

Geachte heer/mevrouw,
Hiermee nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan de optocht tijdens het ORANJEFEEST IN
HATTEM 2019. Hieronder vindt u alle details. Wanneer u na het lezen van deze uitnodiging nog
vragen heeft stel ze gerust per e-mail via info@hattemeroranjevereniging.nl.
Datum en tijd optocht
De optocht vindt plaats op vrijdagavond 26 april 2019. Opstellen kan vanaf 19.00 uur op de
Stadslaan en Verlengde Parklaan in de richting van de binnenstad. Vertrek van de optocht zal zijn
rond 19.30 uur.
Aanmelden
De optocht krijgt net als in voorgaande jaren geen thema mee.
Deelnemers aan de optocht kunnen zijn:
 individuele deelnemertjes voorin de stoet met bijvoorbeeld versierde fietsen, skelters, lopend en
verkleed, etc. (niet aanmelden, maar plaats nemen op de opstelplek voorin de optocht).
 loopgroepen van verenigingen (buurtver./sportver./etc.) of scholen (aanmelden).
 auto / kleine tractor met aanhanger (aanmelden)
 grotere versierde wagens met tractor ervoor (aanmelden)
o Muziek, verse beplanting, etc., er is heel veel mogelijk.
o Denk aan de veiligheid wanneer er gedanst gaat worden op een wagen!
 muziekkorpsen voor de muzikale ondersteuning
Wees creatief en denk duurzaam in de invulling en de uitvoering en het vervoer (minder grote
tractoren, meer lopers, etc.).
Maar houdt altijd de veiligheid scherp in de gaten.
Bij constatering van gevaarlijke situaties wordt men voor aanvang van de optocht, of indien nodig
tijdens de optocht, verwijderd uit de stoet.
Deelnemers met wagens (groot of klein) en loopgroepen dienen vóór dinsdag 2 april 2019
schriftelijk de volgende gegevens door te geven :
▪ naam en contactpersoon van school of vereniging, met adresgegevens en telefoonnummer
▪ e-mailadres contactpersoon
▪ het aantal wagens of groepen
▪ een korte beschrijving van elke wagen of groep. Met de beschrijvingen van de
wagens/groepen kunnen de juryleden zich voorafgaand aan de optocht een beetje
voorbereiden.

De versierde wagens opstellen voor de optocht
De deelnemende voertuigen kunnen zich opstellen op de Stadslaan in de richting van de
binnenstad (Stadslaan vol dan verder opstellen op Verlengde Parklaan), aanrijdend vanaf de
Eijerdijk en Verlengde Parklaan. Opstellen dient te gebeuren volgens het OPSTELPLAN dat
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ongeveer één week voorafgaand aan de optocht wordt verspreid onder de deelnemers. Het is erg
belangrijk dat iedereen zich houdt aan dit OPSTELPLAN.
Wij vragen de deelnemers met wagens om de kinderen op het opstelpunt op de wagen plaats te
laten nemen (dus niet bij school of verenigingsgebouw). De deelnemende voertuigen worden
verzocht om zich aan de rechterzijde van de weg op te stellen.
Jurering
Een jury zal tijdens het opstellen beginnen met jureren. Zodra de optocht vertrekt, zullen zij alle
versierde wagens nog een keer zorgvuldig bekijken. Halverwege de optocht zal de stoet tot
stilstand worden gebracht en worden de prijzen uitgereikt.
Elke deelnemende groep of wagen in de optocht maakt kans op de beker voor de mooiste groep of
wagen.
Route
Route van de optocht: Stadslaan, ra Koestraat, la Markt, la Kerkstraat, Dorpsweg, la Grote Gracht, ra
Bongerd, ra Eijerdijk, la Dorpsweg, ra Hendrikjesweg, ra De Mate, la Lageland, ra Hollewand,
Eijerdijk, la Verlengde Parklaan, la Van Galenstraat, ra Stadslaan tot bij het pand van Zoethout Eigen
Werk. Vanaf dit punt zal de stoet zich ontbinden.
De route is ongeveer 4 km lang.
Veiligheid
Hoewel er sinds het bestaan van de H.O.V. nog nooit ernstige ongelukken tijdens de optocht zijn
ontstaan, willen wij u vragen om als deelnemers toe te zien op een zo veilig mogelijk verloop van
de optocht.
Aangezien het zicht naar achteren voor de bestuurders van de versierde wagens beperkt kan zijn,
adviseren wij u om aan de achterzijde van iedere wagen twee volwassenen te laten meelopen.
Deze volwassenen kunnen onder meer voorkomen dat anderen, (jonge) deelnemers of publiek of
dieren, de versierde wagens gaan inhalen. Het inhalen brengt namelijk nogal wat risico’s met zich
mee.
De deelnemende motorvoertuigen moeten voor aansprakelijkheid zijn verzekerd. Dit is overigens
een wettelijke eis voor motorvoertuigen, welke op de openbare weg rijden.
Wij willen u er tevens op wijzen dat de bestuurder van het voertuig die een wagen trekt, zijn
verzekering in kennis dient te stellen dat hij meedoet aan een optocht. Het kan zijn dat de
verzekering hiervoor een vergoeding per wagen vraagt. Deze kosten zijn voor rekening van de
school of vereniging.
Voor iedereen die deelneemt aan de optocht geldt dat deelname voor eigen risico is. Het is aan te
bevelen om alle deelnemers hiervan op de hoogte te stellen.
Wij vertrouwen erop u met dit schrijven voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u veel
succes met de voorbereidingen voor de optocht 2019 en zien de aanmelding met belangstelling
tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Hattemer Oranje Vereniging

Dick Greve
Voorzitter H.O.V.

