
Beste buurtbewoner,

Het Bos en Vaart Oranjecomité is druk bezig met de 
voorbereiding van een aantal alternatieve activiteiten voor 
de viering van Koningsdag 2021. We willen de bewoners 
van de wijk graag aanmoedigen om er met de andere 
bewoners van de eigen straat een feestelijke dag van te 
maken met inachtneming van de geldende maatregelen. 
Dit doen we als volgt.

Alle bewoners van de wijk krijgen gelegenheid om 
voor €10 per huishouden deel te nemen aan de 

gezamenlijke aanschaf van een Koningsdagpakket 
voor de eigen straat.* Naast slingers en andere 

versiermaterialen, schmink, oranjebitter, een bingo 
set en diverse andere spellen bevat elk pakket 

een aantal Bos en Vaart Koningsdag-loten 
waarmee diverse straatprijzen te winnen zijn. 

De hoofdprijs zal bestaan uit een bijdrage in 
de vorm van een of meer waardebonnen 

voor het jaarlijkse straatfeest (zodra dat 
weer kan plaatsvinden). Omdat het 

pakket één lot voor elk deelnemend 
huishouden bevat, geldt hier: hoe 

meer deelnemers, hoe groter de 
kans op een straatprijs! Ook de 

omvang van de rest van het 
pakket wordt afgestemd op het 

aantal deelnemers per straat. 
Het spreekt voor zich dat 

de volledige opbrengst 
van de verkoop van de 

Koningsdagpakketten 
zal worden aangewend 

ten behoeve van de 
organisatie van de 

feestelijkheden. 

Het pakket bevat dus alle materialen die 
nodig zijn om van Koningsdag op verantwoorde 
wijze in de eigen straat een feest te maken. 
Om het feest compleet te maken zal het Bos en 
Vaart Oranjecomité op Koningsdag een bezoek 
aan elke straat van de wijk brengen met enkele 
zeer hooggeplaatste gasten… Overigens geldt als 
uitgangspunt dat vanwege de coronamaatregelen 
groepsvorming moet worden voorkomen. Dat geldt 
uiteraard niet voor de kinderen, die volop moeten 
kunnen genieten van het feest.

Wat vragen we van jou? Om deel te nemen aan de 
aanschaf van het Koningsdagpakket voor je straat, 
verzoeken we je vriendelijk dat vóór zaterdag 17 april te 
mailen naar oranjecom@gmail.com. Na aanmelding ontvang 
je informatie over de betaling en een poster die je op je 
raam kunt plakken om te laten zien dat je meedoet. Het 
Koningsdagpakket zal voorafgaand aan Koningsdag aan 
de Koningsdagstraatcoördinator (wij laten je weten wie dit 
is na aanmelding) van jullie straat worden verstrekt, die de 
versiering van de straat en de straatactiviteiten coördineert 
met behulp van de materialen uit het pakket. Verder 
organiseert het Oranjecomité in elke straat een prinsen en 
prinsessen modeshow en een kleurplaatwedstrijd, beide 
met prijsuitreikingen op Koningsdag.   

Nog meer dan voorgaande jaren staat of valt het feest dit jaar 
met de bereidheid van buurtbewoners om zich aan te sluiten 
bij de activiteiten die voor deze dag worden georganiseerd. 
We kijken ernaar uit om dit jaar met behulp van jouw 
deelname een bijzonder feest van Koningsdag te maken! 

Met feestelijke Oranjegroet,

Namens het Bos en Vaart Oranjecomité,

 Robert Steeg (voorzitter), Arthur van den Boorn, 
 Selma Koedijk, Claire Lutje Schipholt, 
 René Huurdeman, Laurens Kelterman, 
 Suzanne Wisse, Martine Lambrechtsen, 
 Alex de Vries (bijzonder adviseur)

Koningsdag 
komt naar je toe dit jaar!

* Er geldt een minimum aantal deelnemende 
 huishoudens van 6 per straat. 
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