
Januari 2020
Nog maar 7 maanden!

2020! Eindelijk... Het jaar van de Hoornaarse 
feestweek is aangebroken. De week van 28 
augustus t/m 5 september (zet het alvast in je 
agenda!) staat dan bol van de activiteiten voor 
jong en oud.

Maar het begint al veel eerder... Een feestweek 
zonder versierde straten en tuinen is namelijk 
geen feestweek. Je kunt dus nu al beginnen 
met voorbereiden. Informeer bij andere 
buurtbewoners of je buurtvereniging of er al 
plannen zijn en sluit je aan!

Nu heb je nog genoeg tijd om aan de slag te gaan 
met het thema: HOOFDSTAD HOORNAAR. We 
zijn een dorp met ambities, dus het wordt tijd dat 
we onszelf op de kaart gaan zetten. Voor valse 
bescheidenheid is deze zomer geen plaats..!

Blijf op de hoogte van alles rond de feestweek! 
Bezoek oranjeverenigingirene.nl en volg ons op Instagram of Facebook!

 instagram.com/ovirenehoornaar
 facebook.com/ovirene

In deze update

Benieuwd naar het programma
van deze feestweek? Een tipje
van de sluier...

De Hoofdstad Hoornaar
Challenge is van start gegaan.
Je ziet een paar van de eerste 
inzendingen.

In februari vindt er een 
algemene ledenvergadering 
plaats van Oranjevereniging 
Irene. Op de achterzijde 
van deze update vind je de 
uitnodiging en de agenda.

BERICHTEN VAN DE AFGELOPEN MAAND



Natuurlijk ben je ontzettend benieuwd naar het programma van de feestweek. 

Het meeste is nog niet bekend gemaakt, maar dat duurt niet zo heel lang meer. De 

komende maanden gaan we om de paar weken een programma-onderdeel bekend 

maken op onze website en social media. Volg je ons? Dan ben je direct op de hoogte 

van iedere primeur!

Een aantal onderdelen komen iedere vijf jaar terug en zijn dan ook in steen gebeiteld. 

Die delen we hier met je. Zet het maar vast in je agenda!

Hoornaarders die een beetje kunnen 
performen én Hoornaarders die hard 
kunnen klappen zijn deze avond van 

harte welkom.

We moeten er vijf jaar op wachten, maar als het dan eenmaal zover is gaat Hoornaar helemaal los. We zijn benieuwd naar de oogst van 2020... 
Tip: start nu al met de

voorbereidingen!

Programma - nog even geduld...

Zaterdag 29 augustus Maandag 31 augustus

Het bestuur van de oranjevereniging
Welke Hoornaarders zijn eigenlijk bij de 
organisatie van de feestweek betrokken? 
Het gaat om het negenkoppige bestuur 
van Oranjevereniging Irene. Deze club 
organiseert ieder jaar de festiviteiten op 
Koningsdag. Ook achter de jaarlijkse lam-
pionnenoptocht in december zit de oran-
jevereniging. Je vindt ze met hun mooiste 
foto op oranjeverenigingirene.nl. Schiet ze 
gerust eens aan als je een vraag hebt of 
leuk idee.

Je kunt je vast heel goed voorstellen dat er 
nogal wat bij de organisatie van zo’n feest-
week komt kijken. Al sinds 2018 staat de 
feestweek dan ook hoog op de agenda van 
de bestuursvergaderingen. Sinds afgelopen 
zomer staat er maandelijks een vergade-
ring gepland. Zo’n feestweek komt er nou 
eenmaal niet vanzelf...

AL IN 2018 BEGONNEN WE MET SPARREN OVER 
DE FEESTWEEK.

EEN DEEL VAN HET BESTUUR GENIET TIJDENS 

KONINGSDAG VAN EEN ORANJEBITTERRAKET



Wil je ook nog wat insturen? Je treft het, want je hebt nog alle tijd! Tot juli 
2020 om precies te zijn. We zijn benieuwd naar de inzendingen die nog gaan 
komen. Hoe origineler, hoe beter. Plaats je foto op Instagram of Facebook met 
#hoofdstadhoornaar, of stuur ‘m naar info@oranjeverenigingirene.nl!

Hoornaarders reizen wat af... Dat maken de 
inzendingen op deze pagina wel duidelijk. Bedankt voor jullie inzendingen!

Voor wie er nog niet aan toe was gekomen: het is geen eis om naar het buitenland te gaan met je 
tas. Een dorp verder is ook al buitenland in zekere zin... Hoe origineler de setting, hoe meer kans je maakt op een prijzenpakket. Benieuwd naar de 
prijzen? Ga dan naar oranjeverenigingirene.nl!

LAURA EN ANGELA BLOKLAND WAREN IN PARIJS. 

‘EEN NIEUWE VRIEND VOOR DIRK’ ,  STUURDEN ZE 

MEE MET DEZE FOTO.

KARIN KLOMP ZETTE OP INSTAGRAM:

WACHT MAAR TOT DE ROMEINEN HOORNAAR 

ONTDEKKEN! #HOOFDSTADHOORNAAR

#OVIRENEHOORNAAR

DE TAS VAN KEES-JAN EN BRENDA BOER WERD 

RONDGELEID DOOR DE ROTTERDAMSE MARKT-

HAL. LEEG IS HIJ NIET GEBLEVEN, DENKEN WE.

ENKELE TASSEN HEBBEN AL VERRE REIZEN MOGEN MAKEN, ZOALS DIE VAN HANS EN BEP CAMPO. HIER IN EEN JALOERSMAKEND ZONNETJE BIJ ST. WILLIBRORDUS OP CURAÇAO.



  

Uitnodiging
Algemene Ledenvergadering

Oranjevereniging Irene Hoornaar organiseert de Algemene Ledenvergadering, die zal 
plaatsvinden op maandag 3 februari, vanaf 19.30 uur in het Bruisend Hart te Hoornaar. 
Ben je lid van Oranjevereniging Irene? Dan nodigen we je van harte uit om de vergadering 
bij te wonen.

In het jaar van de feestweek is de Algemene Ledenvergadering altijd nét wat specialer, 
omdat we de aanwezigen dan meer kunnen vertellen over de plannen rond de feestweek. 
Uiteraard komt ook Koningsdag ter sprake.

Na afloop van de vergadering is er een gezellig samenzijn in de foyer, onder het genot van 
een hapje en een drankje.

Agenda:

1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Notulen vorige vergadering 28 januari 2019
4. Jaarverslag van de secretaris
5. Jaarverslag van de penningmeester
6. Verslag kascommissie
7. Benoeming kascommissie
8. Bestuursverkiezing
 
Aftredend en herkiesbaar: Nando Nieuwendorp en Michelle Leeuwis. In verband met   
de feestweek wordt de verkiezing van overige bestuursleden een jaar uitgesteld. 
 
Vooruitlopend op de feestweek stelt het bestuur voor om het bestuur te vergroten.   
Het bestuur heeft Jacolien de Jong bereid gevonden de vrijgekomen vacature te    
vervullen.

(Tegen)kandidaten kunnen tot een half uur voor aanvang van de vergadering worden 
aangemeld bij de secretaris.

10. Festiviteiten Koningsdag 2020
11. Feestweek 2020
12. Rondvraag
13. Sluiting

Vragen? Neem dan contact op met ons secretariaat:

Corina Veen - Den Hartog
Hovenierserf 12
4223 NK Hoornaar

info@oranjeverenigingirene.nl
oranjeverenigingirene.nl


