
Bekendmaking programma

feestweek
UPDATE

Het jaar van de feestweek is aangebroken! 
Nog een maand of 7 en dan staat het dorp 
weer bol van de activiteiten. Na 8 jaar 
snakken we ernaar met z’n allen.

Als oranjebestuur zitten we al middenin 
de voorbereidingen. We gaan er alles aan 
doen om een feestweek te organiseren 
voor iedere Hoornaarder. Jong, oud, man, 
vrouw, rijk, arm, druk, verveeld... Wie of 
wat je ook bent, je gaat ervan genieten.

De feestweek vindt dit keer plaats in de 
laatste week van de schoolvakantie, van 
11 t/m 19 augustus.

januari 2023 nog 7 maanden!

Of we al iets over de activiteiten en het 
avondprogramma kunnen zeggen? Bijna. 
Op oranjeverenigingirene.nl maken we 
de komende maanden regelmatig een 
nieuw programma-onderdeel bekend. Of 
volg Oranjevereniging Irene op Twitter of 
Facebook, dan zie je het vanzelf voorbij 
komen! Ben je niet zo digitaal ingesteld? 
Hou dan je brievenbus in de gaten. In de 
volgende Feestweek Update vatten we 
alle nieuwtjes voor je samen.

Is er dan helemaal niets wat al bekend 
kan worden gemaakt? Nou vooruit. Mocht 
je erover twijfelen, deze onderdelen zijn 
wat ons betreft net zo onomstotelijk als 
Dirk IV op zijn sokkel staat:

IN DEZE UPDATE:

Maken we onder andere duidelijk 
wanneer je meer informatie 
over het PROGRAMMA mag 
verwachten. Daarnaast geven 
we wat meer uitleg over het 
THEMA van de feestweek. Krijg je 
eigenlijk ook KORTING OP EEN 
PASSEPARTOUT als je ouders lid 
zijn van de oranjevereniging? En 
hoe ben je het eerst op de hoogte 
van FEESTWEEKNIEUWTJES? 

OPTOCHT - za 12 augustus

PLAYBACKSHOW - ma 14 augustus



Bijna of net 18? Even opletten!

Als trouw lid van oranjevereniging 
Irene mag je ook bij deze editie van 
de feestweek weer een mooie korting 
op passepartouts en avondkaarten 
verwachten.

Als je 18 wordt ben je niet automa-
tisch lid via het lidmaatschap van 
je ouders. Je moet dan zelf een lid-
maatschap aanvragen. Kost je maar 
6 euro. Ga naar onze website, dan is 
het zo geregeld.

Word je tijdens of voor de feestweek 
18 jaar? Dan heb je tot maart de tijd 
om je als lid aan te melden. Anders 
kunnen we je helaas geen korting ge-
ven op een passepartout of kaartje. 
Regel het snel, dan kom je tijdens de 
feestweek of bij de voorverkoop niet 
voor verrassingen te staan.

Ons mooie Hoornaar verdient het 
toch om het middelpunt van het land 
te zijn? Al is het maar voor even. 
Tijdens de feestweek zetten we onze 
bescheidenheid om in brutaliteit. 
Dan dopen we onszelf tot hoofdstad.

Hopelijk vormt het een inspiratie als 
je aan de slag gaat met je straatver-
lichting, tuintafereel of optochtwa-
gen.

Vind je het lastig om binnen het the-
ma te blijven? Laat het je dan vooral 
niet beperken. Die vrijheid past wel 
bij een hoofdstad, vind je niet?

Hoofdstad Hoornaar



Het Oude Dorp is al lekker druk

Bij veel buurtverenigingen zijn de 
voorbereidingen voor de feestweek al 
in volle gang. Dat zien we natuurlijk 
graag.

Het Oude Dorp stuurde ons deze 
foto, met een blik op de opslag van 
Gerrit Verspui. De straatverlichting 
voor de Dorpsweg ligt er met smart 
te wachten tot de feestweek aan-
breekt. Aan de verlichting voor de 
Hoge Giessen, Lage Giessen en Ou-
dendijk wordt nog hard gewerkt.

Heeft jouw buurtvereniging, vriendengroep, 
buurt of gelegenheidsgroep ook al mooie 
dingen weten te realiseren voor de feest-
week? Deel het met de rest van Hoornaar 
via Facebook of Instagram (#feestweek 
hoornaar) of stuur een mailtje naar info@
oranjeverenigingirene.nl. Dan zetten we het 
in de volgende Feestweek Update.

Hoornaarders helpen Hoornaarders

Heb je een extra paar handen nodig 
voor het bouwen van de straatver-
lichting? Of zit je om hout verlegen 
voor de optochtwagen van je vrien-
dengroep? Meld het op het Hoor-
naars Feestweekforum op Facebook, 
of het Feestweekprikbord in de Coop. 
De kans is groot dat een andere 
Hoornaarder je wil helpen.

Natuurlijk kan je ook je diensten of 
overtollige materialen aanbieden. 
Ren dus naar de supermarkt of open 
je Facebook-app en plaats je oproep!

ALTIJD ALS 
EERSTE OP DE 
HOOGTE ZIJN?
De volgende Feestweek Update 
verschijnt aan het begin van het 
voorjaar.

Tot die tijd liever niks missen? Via 
oranjeverenigingirene.nl , Facebook 
en Instagram houden we je op de 
hoogte van alle nieuwtjes in aan-
loop naar de feestweek.

Maar er is nog een manier. Op 
maandag 23 januari is de volgende 
ledenvergadering van onze vereni-
ging. Natuurlijk mag je dan ook wat 
meer informatie over bijvoorbeeld 
het programma verwachten. Op de 
achterzijde van dit blad vind je de 
uitnodiging.



  
Secretariaat:
Corina Veen - den Hartog
Hovenierserf 12
4223 NK Hoornaar
06-82019469
info@oranjeverenigingirene.nl
oranjeverenigingirene.nl

Oranjevereniging Irene Hoornaar nodigt je hierbij uit voor de jaarlijkse 
ledenvergadering op maandag 23 januari, vanaf 20.00 uur in het Bruisend 
Hart te Hoornaar.

Agenda:

1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Notulen vorige vergadering 21 september 2022
4. Jaarverslag van de secretaris
5. Jaarverslag van de penningmeester
6. Verslag kascommissie
7. Benoeming kascommissie
8. Bestuursverkiezing
 
Het bestuur heeft Mark Peeters bereid gevonden zitting te nemen in het 
bestuur als extra bestuurslid. Er zijn geen vertrekkende bestuursleden die hij 
vervangt.

 (Tegen)kandidaten kunnen tot een half uur voor aanvang van de vergadering 
worden aangemeld bij de secretaris.
 
9. Koningsdag 2023
10. Feestweek (11-19 augustus 2023) 
11. Rondvraag 
12. Sluiting

Heb je een vraag? Neem dan contact op met ons secretariaat.

Na afloop is er een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een 
drankje.


