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Beste buurtgenoten, 
 
Afgelopen jaar, 2020, ging het feest vanwege corona niet door. In de loop van 2020 en 2021 
hadden wij de goede hoop dat het dit jaar weer zou kunnen. Eind juni kwam de overheid 
met het goede nieuws dat de er versoepelingen worden doorgevoerd. 
 
Maar	toen,	9	juli.. overheid besluit alle meerdaagse evenementen tot 13 augustus te 
verbieden.	
Als bestuur hebben we daarop besloten om een aantal keuzes te maken: 
• Er zal geen optocht plaats vinden op de zaterdagochtend; 
• Er zal geen collecte worden gelopen; 
• Kindercorso zal in aangepaste vorm zijn; 
• Er wordt nog niet gestart met de voorverkoop voor de vrijdagavond; 
• Of er attractiebonnen uitgedeeld worden is nog onduidelijk; 
• Het feest gaat door als het verantwoord en vergunning technisch mogelijk is. 
Voor het laatste punt  zijn reeds extra voorzieningen ingehuurd of georganiseerd. Denk 
hierbij aan het inhuren van extra mensen voor de toegangscontrole op het naleven van de 
corona-maatregelen. 
 
Oranjegids	
Dit jaar ontvangt u van ons wel de oranjegids maar komen wij niet aan de deur voor de 
collecte. Mocht u ons willen steunen dan kunt u een bijdrage overmaken op ons 
bankrekeningnummer of via onderstaande QR-code. De hoogte van uw bijdrage kunt u zelf 
bepalen. 

 
St. Oranjecomite W.W.N.A. 
 
Rabobank: NL92 RABO 0103 1740 01 
 
O.v.v.: collecte 

 
Definitief	besluit	
Helaas kunnen wij in augustus pas definitief beslissen of het Oranjefeest doorgaat als de 
overheid het sein op groen zet en de gemeente de vergunning verleend. 
 
Houd hiervoor onze sociale media in de gaten of kijk regelmatig op de website: 
www.oranjefeest-wwna.nl 
 
Wij hopen uiteraard dat we samen met u op 2,3 en 4 september het Oranjefeest veilig en 
verantwoord kunnen vieren.  
 
Blijf allen gezond en houd hoop! 
 
Namens het bestuur Oranjecomité WWNA, 
Mijnt de Wilde 
Voorzitter	

 


