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“De Dijkvelders” 

 

 
Zottentocht 
 
Helaas geen fysieke optocht dit jaar, maar niet getreurd, wat we niet fysiek kunnen, gaan we 
digitaal oppakken. We roepen iedereen op om te gaan knutselen, jong en oud! 
Hoe ziet jouw ideale optocht praalwagen eruit? Denk erover na en ga deze in het miniatuur 
zo echt mogelijk nabouwen.  
 
Gebruik materiaal wat je kunt en wilt gebruiken: papier, karton, hout, lego, papier machee, 
ijs/lolliestokjes, lichtjes/ledlampjes, wc-rollen, crepe papier, speelmais, ijzer, kippengaas, klei, 
knex, duplo, het kan zo gek niet zijn. Jong en oud kan mee doen, individueel, duo’s, groepen 
kunnen werken aan 1 wagen. Werk je in een groep, geef de wagen de dag erop aan de 
volgende die er thuis verder mee gaat. Net zoals in het echt, de 1 is beter in lassen en de 
ander beter in verven. 
Maar let op: het blijft een knutselwerk in miniatuur! 
 
We hebben 5 categorieen: 

• 4 t/m 6 jaar: groep 1-2: max grootte van het project is: 60 cm lang, 30 cm breed. De 
wagen hoeft niet echt te kunnen rijden.  

• 7 t/m 9 jaar: groep 3-4-5: max grootte van het project is: 50 cm lang, 30 cm breed. De 
wagen hoeft niet echt te kunnen rijden. 

• 10 t/m 12 jaar: groep 6-7-8: max grootte van het project is: 45 cm lang, 30 cm breed, 
extra punten als de wagen ook kan rijden op wielen.  

• 12 t/m 16 jaar: max grootte van het project is: 40 cm lang, 30 cm breed. De wagen 
moet kunnen rijden voortgetrokken of automatisch. 

• 16 jaar en ouder: max grootte van het project is 35 cm lang, 25 cm breed. De wagen 
moet kunnen rijden voortgetrokken of automatisch, extra punten voor bewegende 
onderdelen. 

 
Bouw je een pop bovenop je wagen en deze komt net buiten bovenstaande afmetingen dat 
mag dat, zolang de wagen zelf maar aan de afmetingen voldoet en niet omvalt omdat deze 
topzwaar wordt. 
Let op voor groepen: wil je meerdere wagens aan elkaar zetten, dan kan dat mits de 
maximale grootte niet overschreden wordt. Met andere woorden: de wagens worden kleiner 
en samen voldoen ze aan de maximale grootte. 

 
Opgeven kan vanaf heden tot en met woensdag 10 februari via www.dijkvelders.nl, via de 
knop Zottentocht. 
De wagens worden gejureerd en de prijswinnaars worden op zaterdag 13 februari tijdens 
Confetti FM bekend gemaakt. 
 
We gaan de optochtwagens achter elkaar filmen, zoals een echte optocht. Graag het 
optochtwagentje voorzien van naam op woensdagavond 10 februari vanaf 17.00 uur 
inleveren bij Femke Reijs, Harp 28 Ewijk. We gaan er samen een mooie optochtfilm van 
maken! 

http://www.dijkvelders.nl/


 
 
 
 
 
 
 
 
Op zaterdag 13 februari komen de wagens allemaal voorbij via Facebook en Instagram en 
via de link op de website www.dijkvelders.nl is deze te zien. Om 10.41 uur start de optocht, 
waarbij de prijswinnaars later op de dag tijdens Confetti FM bekend worden gemaakt! 
 

 

http://www.dijkvelders.nl/

