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Gisteren reed de traditionele zesjaarlijkse optocht van versierde wagens door het dorp Elsloo. Door de prima weersomstandigheden
werd het een geslaagde, vrolijke en zonnige tocht met veel publiek en opvallend fraaie wagens waarop niet alleen op orginele wijze
ingehaakt werd op het thema Vrijheid Blijheid van de tocht, maar waarop ook actuele thema’s niet werden geschuwd (maximum
snelheid Tronde en glasvezelkabel in Elsloo-Zuid)
Net als in 2000, 2006 en 2012 werd Buurt d’Olde Brink winnaar van de optocht. Een opmerkelijke reeks. Met een rapportcijfer van
8.4 eindigde de Vrije Vogels op de eerste plaats (foto onder). Die uitslag werd gisterenmiddag na afloop van de optocht tijdens het
weilandmaal op sportpark Elzenhagen bekend gemaakt. Dat de wagen van buurtvereniging d’Olde Brink hoog zou gaan scoren
werd tijdens de optocht al duidelijk. Maar er waren meer kandidaten onder de deelnemers met enkele wagens van zeer hoog niveau.
De jury prees het ‘zeldzaam hoge niveau van het materiaalgebruik’, de ‘dynamiek’ en het ‘gevoel voor vorm en kleur’ van de wagen
van d'Olde Brink. Op de tweede plaats eindigde Vrijstaat de Klompebuurt van Buurt Noord (foto boven) met rapportcijfer 8,1 en
eveneens een zeer lovend jury rapport. Standbeeld de Nootontdekker van Smartlappenkoor Elser Smart eindigde met rappportcijfer
8,0 op de derde plaats. Voor Rupsje nooit genoeg en Huis up waren er eervolle vermeldingen. Buurt Portingaweg werd winnaar
van de buurtversieringswedstrijd. Klik voor het rapport van de jury met een beoordeling van alle deelnemende wagens op juryrapport.
Uitslag wedstrijd versierde wagens:
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Thema

Buurt

Vrije vogels
Vrijstaat Klompebuurt
Standbeeld de nootontdekkker

Buurt d’Olde Brink
Buurt Noord
Smartlappenkoor Elser Smart

Jurycijfer
8,4
8,1
8,0

Uitslag wedstrijd buurtversieringen:

1
2
3

Thema

Buurt

Rupsje Nooitgenoeg
Vrije vogels
Tropische vakanties

Buurt Portingaweg
Buurt d’Olde Brink
Buurt Centrum

Vanmiddag om 18.00 uur rijdt de optocht nogmaals door het dorp. Dan zijn de wagens van de trotse prijswinnaars voorzien van hun
diploma's.

Eerste prijswinnaar optocht versierde wagens: buurt d'Olde Brink met Vrije Vogels

