
Oranjevereniging Haaften 
 
 
Een beetje vroeg, maar om alle dorpsgenoten zo 
vroeg mogelijk op de hoogte te brengen van alle 
plannen van de Oranjevereniging Haaften kun je 
niet vroeg genoeg zijn. 2010 Wordt namelijk een jaar met veel 
activiteiten. Hier een voorlopig overzicht. 

 
 
Vrijdag 19 Maart  Lampionnenoptocht  

 
Lampionnenoptocht met een leuk dweilorkest 
Verzamelen vanaf 19.15 uur bij het Dorpshuis 
Om 19.30 uur start de optocht 

 
 
Vrijdag 30 April  Optocht 
 

In overleg met de scholen is besloten om in verband met de vakantie de 
optocht 30 april 2010 te houden 

 
Het thema van de optocht voor 2010 is: 

“WAT IS JOUW VRIJHEID?” 
 
Net als 5 jaar geleden hebben we startgeld voor wagens: 
 boerenwagens en samengestelde wagens € 50,00  
 overige wagens/karren € 25,00 

 
Ook is er een goedgevulde prijzenpot:  
     1e prijs   2e prijs   3e prijs 

Wagens:  € 150,00  € 100,00  € 50,00 
Fietsen:  €   50,00  €  35,00  € 20,00 
Overigen:  €   50,00  €  35,00  € 20,00 (individueel en groepen)  

 
Vanzelfsprekend zijn er ook leuke prijzen te winnen voor de leukste/mooiste 
Versierde Huizen of Straten. 
 
Aanmelden  

Meld je zo snel mogelijk aan via:  
 
 ovhaaften@gmail.com 
 Jaqueline van Willigen  Waalbandijk 311   Tel. 592707 
 Wilma Klein    Engelenhof 17   Tel. 592205 

 
o.v.v.  Optocht, naam, e-mailadres, adres en  
telefoonnummer contactpersoon



Oranjevereniging Haaften 
 
 
 
Vrijdag 30 April  Koninginnedag 
 

 
Programma Dag 
 

10.00 uur  Aubade/ ballonnenwedstrijd  
Locatie: de Wittenberg 

 
 

12.30 uur  Opstellen voor de optocht  
Locatie: in de Dreef richting oude muziektent 

 
13.00 uur Start optocht 

Einde optocht is bij het Dorpshuis 
 
 
   Avond 
 

19.00 – 21.00 uur    Kinderdisco 
 

21.00 – 21.30 uur   Prijsuitreiking optocht 
 

Vanaf 21.30 uur   Disco, Karaoke en meezingavond 
    Kortom van alles wat! 

Toegang gratis 
 
 



Oranjevereniging Haaften 
 
 
Dinsdag 4 Mei   Dodenherdenking 
 
Voor iedereen toegankelijk 
Aanvang 19.00 uur in Dorpshuis 

 
 19.55 uur  Kranslegging 

 
 20.00 uur  2 minuten stilte 

 
 
Woensdag 5 Mei   Bevrijdingsdag 
 
 13.00 – 24.00 uur  Diverse activiteiten op het Kempke: 

o Zeskamp*    
o Activiteiten diverse Verenigingen  
o Kindermarkt 
o Demonstraties  
o Live Band(s) o.a. KATMANDU 
o Eten en Drinken 
o En meer…… 

 
 
*’s Middags wordt een sportieve zeskamp gehouden voor groepen, 
verenigingen, straten, vriendenclubs en iedereen die verder mee wil doen. 
Een team moet uit minimaal 4 heren en 2 dames bestaan en de minimum 
leeftijd is 14 jaar!  De spellen voor de zeskamp zijn reeds geregeld en voor een 
hapje en een drankje wordt gezorgd! 
Wel verwachten we dat deelnemers ook een handje meehelpen. 
 
Wil of kun je niet meedoen aan de zeskamp maar heb je een subliem idee wat 
prima bij deze dag past, laat het ons dan z.s.m. weten!  
 
 
Aanmelden  

Meld je zo snel mogelijk aan via: 
 
 ovhaaften@gmail.com 
 Jaqueline van Willigen  Waalbandijk 311   Tel. 592707 
 Wilma Klein    Engelenhof 17   Tel. 592205 
 
o.v.v.  Zeskamp, naam Team, e-mailadres,  
adres en telefoonnummer contactpersoon 



Oranjevereniging Haaften 
 
 
 
Juni 2010  Zomerfeest 
 

 
Overzicht Festiviteiten 16-17-18 en 19 juni  
 
 Woensdag 16 juni  Kindermiddag  

‘s Avonds BINGO 
 
 
 Donderdag 17 juni  Playbackwedstrijd  

Popstars voor deelnemers uit Haaften die  
“live” willen zingen! 

 
 
 Vrijdag 18 juni       www.radio-decibel.fm 

 
 
 Zaterdag 19 juni  Jaarmarkt 

 
13.30 uur:  Live uitzending WK voetbal in de tent:  

3e groepswedstrijd:  
Nederland tegen Japan 

 
21.00 uur: Live Partyband - SESSION  

DJ MISS SMILE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wilt u op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten of dit overzicht 
digitaal ontvangen stuur dan een mailtje naar: ovhaaften@gmail.com  
 
De data en informatie in deze folder zijn met zorg samengesteld maar wel onder voorbehoud van wijzigingen. 

www.djmisssmile.nl


