Onderwerp: Lidmaatschap Oranjevereniging Haastrecht

Geachte heer, mevrouw,
Elk jaar organiseert de Oranjevereniging een groot feest op en rond Koningsdag voor jong en oud.
Om dit mogelijk te maken zijn we sterk afhankelijk van de contributie van onze leden. Naast dat u
ons als lid in algemene zin ondersteunt, kunt u voor het hele gezin ook gratis gebruik maken van alle
activiteiten die wij op en rond Koningsdag organiseren.
De jaarcontributie voor 2018 bedraagt slechts € 10,-.
Hoe kunt u lid worden? U stuurt een email naar:
oranjehaastrecht@gmail.com, wij nemen dan contact met u op om uw
aanmelding definitief te maken.
Nog makkelijker? Scan deze code:
U kunt deze code scannen met een QR-code scanner, deze kunt u
downloaden in:

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Volg ons op Facebook:

www.facebook.com/oranjehaastrecht

Zeepkistenrace 2018. De eerste editie van de zeepkistenrace in 2017 was een groot succes. We
hebben heel veel mooie bouwsels over het parcours zien gaan met dappere bemanningsleden. We
hopen dat dit andere inwoners van Haastrecht ook inspireert om te gaan bouwen aan je eigen,
unieke zeepkist! Vergeet niet het reglement te lezen op onze website en het inschrijfformulier in te
vullen. En vergeet niet tijdens de bouw of het testen om je foto’s en filmpjes te delen op Facebook!
Check onze website voor het regelement en inschrijfformulier:
www.oranjehaastrecht.nl

Vrijwilligers. De Oranjevereniging is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die het leuk vinden om
ons te helpen, in de voorbereiding en/of op de dag zelf. Zonder voldoende vrijwilligers kunnen wij
geen feest organiseren. Naast hard werken is het ook altijd zeer gezellig en het vrijwilligersfeest, dat
wij jaarlijks organiseren om de vrijwilligers te bedanken voor hun inspanningen, is elk jaar weer een
groot succes. Er zijn veel verschillende activiteiten waarbij we hulp nodig hebben, denk daarbij onder
andere aan: bouwen, bardienst, opbouwen attracties, hulp bij de zeepkistenrace, hulp bij
kinderactiviteiten, meedenken over activiteiten, enz. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden?
Kom dan op maandag 12 maart om 20.00 naar onze informatiebijeenkomst voor vrijwilligers in
Café Huis den Hoek.

Voorlopig programma 2018
21 april 20.00 uur: 55+ avond in de Grote Haven
26 april vanaf 18.00 uur: Lasergame en obstacle run voor de jeugd in sporthal Concordia
Koningsdag 27 april Concordiaplein:
9.00 uur: Vrijmarkt, kinderactiviteiten: Schminken, bingo, dansen, zingen
12.00 uur: Aubade met muziek en ballonnen
13.00 uur: Pannenkoeken eten
14.00 uur: 2e Editie van de spectaculaire ZEEPKISTENRACE
Vanaf 14.00 uur: Livemuziek, attracties voor de jeugd, eten en drinken
Vragen? Neem gerust contact met ons op via oranjehaastrecht@gmail.com.
We hopen er samen met u weer een heel mooi feest van te maken!
Met vriendelijke groet,
Het bestuur: Rogier, Harry, Jerry, Koen, Eva, Gerard, Renske, Arjan, Mark

