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Het Oranje Comité Dongen organiseert diverse activiteiten met als hoofddoel de samenhorigheid 
van de Dongense bevolking, voor Dongen door Dongen. Het hoogtepunt is jaarlijks het 
Oranjeparkfestival, Daarnaast is ook de organisatie van de activiteiten rondom Dodenherdenking 
en de herdenking van de bevrijding van Dongen in handen van het Oranje Comité Dongen.       

2020 begon als een gewoon jaar en met veel enthousiasme starten we met de organisatie van de 
18e editie van het Oranjeparkfestival. Een fris nieuw bestuurslid voor alle pr-zaken gaat ons 
bestuur versterken. We gaan ervoor.  

Helaas komt er een kink in de kabel en wordt Nederland getroffen door het Corona virus. Een 
virus dat ervoor zorgt dat het hele land, zelfs Europa, in een lockdown gaat. Dit willen zeggen 
alle horeca dicht, geen evenementen en kleine groepen die samen mogen komen, dus ook geen 
Oranjeparkfestival.  We blijven hopen op versoepelingen maar helaas op 23 maart besluit de 
Nederlandse regering voor ons en mag er geen festival plaatsvinden.  

Wat betekende dat voor koningsdag 2020? Geen Oranjeparkfestival, geen 150 vrijwilligers op de 
been, geen sponsorborrel, geen bezoekers, geen horeca in het park, geen omzet eigenlijk alles 
valt weg.  

Wij als Oranje Comité Dongen gaan niet bij de pakken neer zitten en willen toch graag die dag 
iets voor de bevolking van Dongen doen. Studio OPF wordt geboren, een live uitzending op 27 
april met verschillende quizjes, interviews en interactie met het publiek. De huisband BAM zorgt 
voor de livemuziek en onze huis presentatoren praten alles aan elkaar. Dit hele spektakel was te 
zien op Langstraat TV en werd door veel mensen bekeken. Vele mensen blij gemaakt met mooie 
prijzen. 

Onze trouwe sponsoren kwamen regelmatig in beeld, we hadden besloten geen sponsorgelden te 
vragen maar door hen steeds te noemen een hart onder de riem te steken in deze moeilijke en 
onzekere tijd. Onze vrijwilligers zetten we in het zonnetje met het traditionele shirt, zodat hun 
collectie compleet blijft, wat hebben we ze gemist afgelopen jaar. 

Een alternatief wat we in 3 weken in elkaar hebben gezet was een succes.  

De Dodenherdenking, 4mei, vond digitaal plaats, met een heel klein gezelschap werd een krans 
gelegd bij het monument. Door heel Dongen stonden trompettisten bij hun eigen huis en speelde 
na de minuut stilte om 20:00 uur het Wilhelmus. Wat een mooi eerbetoon.  

De lockdown versoepelt en we hopen nog dat we in september vrijwilligers en sponsoren een 
gezellige middag aan kunnen bieden als dank voor hun betrokkenheid. Maar helaas dat gaat ook 
niet lukken, het blijft bij contact op afstand. Door middel van filmpjes, mailingen en digitale 
vergaderingen houden we alle betrokkenen op de hoogte. In 2020 is er weinig live contact 
geweest maar hopen zeker in 2021 weer een keer met z’n allen te kunnen proosten. 

Financieel hebben we dit jaar helaas in moeten teren op de reserves (Zie Financieel jaarverslag). 
De hoogste kosten zijn gemaakt doordat we vastzaten aan contracten, deze moesten verbroken 
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worden en daar zaten kosten aan. De meeste leveranciers en artiesten dachten met ons mee en 
voor een klein voorschot leggen wij hen al vast voor 2021.  

Op dit moment zitten we in de volgende lockdown en zal 2021 ook een aangepast jaar gaan 
worden. We willen alle betrokkenen, vrijwilligers, sponsoren, leveranciers en kijkers heel erg 
bedanken voor hun steun en bijdrage aan onze evenementen. In 2021 zal er wederom een 
alternatief Oranjeparkfestival en een alternatieve Dodenherdenking zijn maar we zijn er wel, 
hoe? dat wordt nog een verrassing maar…. 

In Dongen doen we dingen samen. 

Daar gaan we zeker voor zorgen. 

 

Dongen Maart 2020, 

Bas de Jong, 

Voorzitter 
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