
      

   STICHTING NATIONALE FEEST- EN HERDENKINGSDAGEN 

    TE BORCULO 

 

 

   SEPTEMBERFEEST 2014 
 

 www.oranje-borculo.nl 

 

Ons SEPTEMBERFEEST is een feest voor jong en oud met vele activiteiten. De tent op de Veemarkt 

vormt het middelpunt voor de FEESTAVONDEN, de KINDERMORGEN en de SENIORENMIDDAG.  

Traditiegetrouw beginnen we met de MARKTSPELEN. Ook het VOGELSCHIETEN/VOGELGOOIEN en 

BOEGSPRIETLOPEN over de Berkel zullen niet ontbreken. Evenals de 

VUURWERKSHOW, BALLONNENOPTOCHT, KERMIS, 

LICHTROUTE en ALLEGORISCHE OPTOCHT.  
 

DANKZIJ DE HULP VAN 350 VRIJWILLIGERS KUNNEN WIJ DIT 

SEPTEMBERFEEST TOT EEN SUCCES MAKEN. VELE HANDEN MAKEN 

LICHT WERK. DUS GEEF U OP ALS 

VRIJWILLIGER BIJ ONS BESTUUR!  

 

U kunt meedoen aan één van de vele activiteiten. LAAT UW TUIN 

STRALEN IN DE SPOTLIGHTS! Uw tuin wordt gejureerd of u 

ontvangt een attentie in de vorm van een taart. Natuurlijk bent u 

vrij om ook zonder opgave uw tuin feestelijk te verlichten.   

      

Bedenk samen met uw buurt een STRAAT- of OBJECTVERSIERING. In de 

afgelopen jaren zijn er vele nieuwe straten en wijken bij gekomen in Borculo. 

Een ideale gelegenheid om met elkaar in contact te komen en samen iets te 

doen. Ga overleggen met uw buren en geef het een kans. Mogelijk het begin van 

een nieuwe buurtvereniging. Om deze initiatieven te ondersteunen en te 

stimuleren, geven wij voor straat- of objectversiering van nieuwe straten een 

éénmalige AANMOEDIGINGSPREMIE van € 150,--.  

 

Graag zouden wij meer Borculose 

deelnemers zien voor onze ALLEGORISCHE 

OPTOCHT. Dit kan met een fraai versierde 

wagen, maar net zo goed als een creatief 

uitgedoste loopgroep. We hebben géén thema optocht, er is dus veel 

mogelijk. Voor de BESTE BORCULOSE DEELNEMER is er een 

SPECIALE PRIJS.  

 

U kunt zich opgeven via onze website: www.oranje-borculo.nl of middels het aanmeldingsformulier op 

de achterzijde. Dus vul in en doe mee!  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het Bestuur van de Stichting Nationale  

Feest- en Herdenkingsdagen te Borculo 

http://www.oranje-borculo.nl/


STICHTING NATIONALE FEEST- EN HERDENKINGSDAGEN 

    TE BORCULO 
        

        www.oranje-borculo.nl 

 

          DEELNAMEFORMULIER SEPTEMBERFEEST 2014 

             Inleveren voor 29 augustus 2014 

 

 

………………………………… (naam van wijk, straat of groep) 
 
………………………………… (naam) 
 

………………………………… (adres) 
 

………………………………… (postcode/woonplaats) 
 

………………………………… (e-mail adres) 
 

Let op! U kunt zich digitaal inschrijven 

Ga naar onze website: www.oranje-borculo.nl 
 
 
Geeft zich op voor deelname aan: 
 
O Tuinverlichting voor een attentie 
O Tuinverlichting voor de jurering 
 
O Straatverlichting / O Objectverlichting 
 

Titel: ……………………………………………………………………………………………. 
 

 Omschrijving: ..………………………………………………………………………………... 
 

 ………………………………………………………………………………………………….. 
 
O Optocht op zaterdag 6 september 2014  
 

O Wagen 

Titel: …………………………………………………………………………………………… 
 

Omschrijving: ..……………………………………………………………………………….. 
 

 ………………………………………………………………………………………………….. 
 

  Lengte tafereel: ……. m  Breedte tafereel: ……. m  Hoogte: ....... m (max. 3.80 m) 
 

Een "grote wagen" heeft een oppervlakte van minimaal 18 m2, gemeten aan de bovenkant van de wagen. Een 
“kleine wagen” heeft een oppervlakte van minimaal 6 m2, gemeten aan de bovenkant van de wagen. 
 

  De wagen wordt voortbewogen door …………………………………………………….   
 

 O Loopgroep 

Titel: …………………………………………………………………………………………… 
 

Omschrijving: ..……………………………………………………………………………….. 
 

 ………………………………………………………………………………………………….. 
 

  Aantal personen: ..... kinderen en/of ..... volwassenen 

 
Voor inlichtingen, evenals voor inlevering van dit formulier, kunt u terecht bij: 
 

  Henk Sonderen 
  Tedinkweide 77 
  7271 RC  BORCULO 
  tel: 0545 – 274222 
  h.sonderen@oranje-borculo.nl 

BORRELRONDGANG 

 
* Borculose wagenbouwers: wilt u dat we dinsdag-  
  avond 26 augustus bij u aan komen? 

 nee 
  ja, adres:  ……………………………. 
 
* Deelnemers straat- en objectverlichting:  

 maandag 1 september  
 dinsdag 2 september 
 

   s.v.p. voorkeur aankruisen 
 


