Dit jaar is de indeling van de zondag anders dan andere
jaren. De Wielewoalers draaien door! Dat houdt in dat
direct aansluitend aan de Grootse Nölerhoutse optocht er
in het Wielewoalersnest een groot feest losbarst met muziek
van Total Eclipse.

De deelnemers aan de optocht stellen zich, vanaf 13:30 uur, op in de
Oosterhoutsestraat. Men kan zich zowel links als rechts opstellen richting
Klein Amsterdam. Om 14:00 uur zal onder het toeziend oog van onze Prins het
startsein voor de optocht worden gegeven. Vanuit de Peperstraat draaien we linksaf
naar de Gansstraat. Aan het eind slaan we linksaf de Dorpsstraat in en over het
Vredesplein gaan we tegen de keer de Hoge Hofstraat in. Na een stukje Peperstraat slaan we
rechts de Hoge Wickstraat in om via de Spaanstraat weer op de Peperstraat te komen. Ter hoogte van
de van Woerkomstraat slaan we linksaf om hem bij de Fruithof weer te verlaten. Via een klein stukje
Breeacker komen we weer op de Dorpsstraat. We gaan rechtsaf de Pastoor Savenijelaan in langs het Wielewoalerspad tot we in de Zandstraat zijn gekomen bij het eindpunt van de Grootse Nölerhoutse optocht.
Hier is vanaf 16:00 uur iedereen welkom! Om u zich extra welkom te laten voelen is er deze dag geen
leeftijdsgrens en heeft iedereen vrij entree! We maken er tot 22:00 uur één groot feest van. Voor de
jongere bezoekers zal er in de gymzaal een discoruimte ingericht worden.
Rond de klok van 18:00 uur zal de prijsuitreiking voor de jeugd plaatsvinden in het Wielewoalersnest. En
rond 19:30 uur komen de volwassenen aan de beurt. Per categorie worden alle deelnemers naar het
podium gevraagd waarna de prijzen bekend zullen worden gemaakt. Uitzondering hierop zijn de
categorieën “Groepen en Wagens”. Tevens zijn er 2 speciale prijzen. Als eerste de “Henk van Damtrofee”,
dit is een publieksprijs. De senaat zal hiervoor tijdens de optocht naar reacties vragen in het publiek langs
de route. De tweede speciale prijs is de “Dorpshuistrofee”, dit is een prijs voor het meest originele idee
over Oosterhout of de gemeente Overbetuwe. Naast de te winnen bekers zullen de Wielewoalers ook
consumptiemunten als prijs meegaan geven aan de nummers 1-2-3 van de categorie wagens, groepen, de
Dorphuistrofee en Henk van Damtrofee. Wij willen alle aanwonende aan de route vriendelijk, doch
dringend, verzoeken om er mede op toe te zien dat de route vanaf 13:00 uur autovrij is en zal blijven. Als
laatste wijzen wij u erop dat c.v. de Wielewoalers geen aansprakelijkheid erkent op vergoeding van
schade naar aanleiding van ongevallen welke tijdens deze optocht kunnen worden aangericht. Wij wensen
zowel de deelnemers als het publiek een fantastische optocht toe.

