
Informatie avond
Buurtverenigingen



Welkom

• Fijn dat u er bent!

• Vanavond informatie Oranje Festijn 2020



Agenda

• Welkom

• Programma 2020

• Thema 2020

• Straatversiering

• Versierde wagens

• Vrijwilligers

• Vragen

• Afsluiting



Programma 2020

Koningsdag 

maandag 27 april:

– Aubade

– Zeepkistenrace

– Meeleeftheater

– HOK

– Live muziek



Programma 2020

Oldies but Goldies
woensdag 29 april:

– Een gezellige middag 
voor de 65+ 
Hammenaar

– Compleet verzorgd 
arrangement

– Oranje bingo

– Optreden



Programma 2020

Orange teenage event 
vrijdag 1 mei

– Game night

– Lasergamen

– Make over door 
Bijlstra

– Fotoshoot

– Allerlei leuke games!



Programma 2020

Zaterdag 2 mei

• Oranjenacht 

• Live muziek door Kroepin & DJ



Programma 2020

Dinsdag 5 mei:

• Optocht versierde wagen

• Live muziek

• Uitslag versierde wagens/versierde straten

• Foodtrucks



Thema oranjefestijn 2020

• Thema zowel voor straatversiering als voor de 
versierde wagens:



Straatversiering

• “Leven en laten leven”

• Reglement op de site

• Prijzengeld

– 1e prijs € 250,-

– 2e prijs € 150,-

– 3e prijs € 100,-

Prijsuitreiking 5 mei



Versierde wagens

• 1 keer optocht door het dorp

– Dinsdag 5 mei om 14:30

• Opstellen bij parkeerplaats Roelofs/Smithoek

• 13:00 melden bij opstelplaats

• Keuring van de wagens

• 14:30 start optocht



Afspraken rondom wagens (1)

• 2 mensen naast de wagen lopen in gele hesjes.
• (Hesjes worden door Oranje hart verzorgd).
• Brandblusser aanwezig
• EHBO trommel aanwezig

• Zorg voor degelijke reling bij vervoer van personen
• Houd voldoende afstand op uw voorligger en pas uw 

snelheid aan
• Handtekening  voor akkoord reglement per buurt. (deze 

wordt op de dag gevraagd)
• Naam van de buurt/vereniging moet duidelijk op de 

wagen zijn aangegeven.



Prijzen versierde wagens

1e prijs: Buurtbarbecue pakket van Bennie Ekkel
t.w.v. € 500,-

2e prijs: Buurtbarbecue pakket van Bennie Ekkel

t.w.v. € 300,-

3e prijs: Buurtbarbecue pakket van Bennie Ekkel

t.w.v. € 200,-



Hammer Oranje Kampioenschappen

Aanmelden via de site: 
www.oranjehartdenham.nl



Vrijwilligers

• We hebben nog een aantal vrijwilligers nodig!

• Zonder onze vrijwilligers geen feest!



Buurt vertegenwoordiger

Zou u het volgende willen doorgeven voordat u 
de zaal verlaat?

• Officiële aanmelding buurt/straat voor 
versierde straten en wagens

• Team voor Hammer Oranje Kampioenschap

– Via website: www.oranjehartdenham.nl



Vragen



Afsluiting

• Dank voor uw komst!

• Vergeet de formulieren niet en geef u op!

• Deel de informatie tijdig met uw buurt!

Samen gaan we er een fantastisch feest van 
maken!

www.oranjehartdenham.nl


