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Beste mensen van Haule, 

 

Wat een feest dat wij aan jullie feest mochten meewerken. Zo hebben wij het 

tenminste wel ervaren.  

 

Een paar opmerkingen voordat de uitslag bekend wordt gemaakt.  

Wat leuk dat jullie met een thema werken. Zo zie je dat van één onderwerp heel wat 

verschillende ideeën uitgewerkt kunnen worden. 

Stiekem  hebben wij natuurlijk ook even naar de optocht gekeken en daar uit kunnen 

concluderen dat sommige buurten prioriteit geven aan de wagen boven de 

buurtversiering of andersom, maar dat hebben wij niet laten meewegen in onze uitslag. 

Sommige buurten zijn ook erg moeilijk te versieren. De lengte speelt daar vaak een rol 

bij.  

Soms heeft een buurt ook méér creativiteit in huis dan de andere. 

Overal is er geweldig veel werk verricht en daardoor is Haule dit weekend een echt 

feestelijk dorp geworden. Complimenten van ons voor u als bewoners. 

 

En dan de resultaten zoals WIJ als jury zagen: 

 

NIEUWE SCHOOLBUURT met Het Chinese Nieuwjaar 

Een kleine buurt dus eigenlijk volop mogelijkheden om het leuk aan te kleden.  

Jammer dat de meeste lampionnen al stuk waren. Verdere versiering was eigenlijk niet 

aanwezig. 

 

DE MANDESTRAAT met Taart 

Wat een sjieke buurt! Alles heel mooi in zachte tinten die overal terugkomen. Leuk de 

ballonnen en linten  aan de vlaggenstok. De bakkers, de taarten, het feestvarken, de 

zinnetjes uit het verjaardagslied, de muziek, de vlaggetjes alles in dezelfde tinten. 

Het vormde één geheel.  Deze buurt leent zich daar heel goed voor. Zo wil je jarig zijn!!! 

 

OUDE SMIDSE met de Friese Boerenbruiloft 

De liefde voor Friesland komt regelrecht uit het hart. Dat is hier duidelijk.  

Elk huis “droeg” een Friese vlag. En alle vlaggetjes en harten waren gelijk aangebracht. 

Dat geeft rust in het geheel. Eenvoud siert. 

Maar de liefde en een bruiloft heeft toch meer te bieden dan het hart? 

Wij misten het feest en de bruid en bruidegom. 

 

CLAES  EGBESWEG metTropisch Strandfeest 

Hier vind je alles over het strand. Een zomerfeest. Het was eenvoudig maar de meeste 

tafereeltjes waren compleet alleen misten wij het tropische. Het had van ons wat 

uitbundiger gemogen. 

Vlaggetjes geven iets feestelijks maar ze gaven hier een rommelige indruk. 

 

OUDE SCHOOLBUURT met Feestbeest 

De entree was wat onduidelijk. Wel mooie verlichting maar jammer dat de verdeling en 

de plaats hiervan niet zo mooi was.  Soms een grote lotusbloem achter een hoge haag 



verstopt. Waar waren de chinese vlaggen? Die zouden beter bij het geheel hebben 

gepast. ’s Avonds wel een heel mooi gezicht. Jammer dat niet alle verlichting feestelijk 

licht gaf. 

 

DE DRIESPRONG met Als de kat van huis is vieren de muizen feest 

Wat een mooie muizen. Alle muizenkopjes hadden iets sprekends. 

De prachtige kat is prominent aanwezig !!! dus eigenlijk niet van huis? (grapje) 

Deze buurt is uitgestrekt. Benut daarom de bermen ook. Nu doet het door de kleine 

taferelen toch wat kaal aan. Hang de vlaggetjes ook bij elk huis hetzelfde op anders 

geeft dit een rommelig effect. 

 

ZWETTE ’93 met Onderweg naar Woodstock 

’s Avonds mooi verlicht door een goede verlichting en mooi neer gezet. 

Wat een werk, al die vlaggetjes knippen met een kartelschaar!  Ook de grote vlaggen 

aangepast bij het onderwerp. 

Bloemen voor de ramen. Leuke sfeertaferelen door de tentjes, de bloemetjes kleding. 

Ook het Hilton hotel misstaat niet in Haule. Knappe tekening bij een knap paar. 

 

VSTK VAN SCHOOLBUURT TOT KERKBUURT met Halloween 

Leuk de vlaggetjes in een kleur die helemaal passen bij Halloween. Zelfs gezichtjes er 

op getekend! 

De spoken zijn leuk, maar waarom niet veel en veel meer? 

Wij begrijpen best dat een lange buurt met minder huizen moeilijk te versieren is maar 

ook spoken, spinnen of andere enge dingen in de berm was leuk geweest. Het was wat 

kaal. Leuk zullen de glazen potten zijn als die verlicht worden met een waxinelichtje. En 

deze buurt heeft in september vast veel pompoenen vanwege de vele pompoenen planten. 

. 

KERKBUURT met Het Feestvarken 

Big city. De naam doet al leuk aan. En wat een mooie varkens.! Ze zien er prachtig uit. 

Leuke details. Alle biggen hadden echte “handen”en biggenpoten. En natuurlijk een mooie 

krulstaart. Muziek doet ook altijd vrolijk en feestelijk aan.  

Ook de bermen zijn hier goed benut. Als je aan komt rijden vormen deze (ondanks dat 

ze klein zijn) een goede aanblik. Zelfs 1 tuin vol met biggen. Ook de vlaggen waren mooi 

aangepast aan het onderwerp. 

Je kunt zien dat alles met veel creativiteit en liefde is gemaakt. 

 

 

ROTONDEBUURTmet Carnaval “Rio de Rotonde” 

Leuk dat je in het Portugees welkom wordt geheten en goedendag wordt gezegd. Wij 

voelden ons dus welkom. 

Heel verstandig zijn op dit stuk de bomen gebruikt om te versieren. Maar waarom zo 

iel? Dat had veel groter en uitbundiger gekund. Jammer. 

 

POLDERWEG met Piratenfeest 

Mooie schilderijen op écht doek. Deze waren echt een verlichting  met bijv. een spotje 

waard.  

Het piratennest was leuk maar eigenlijk voor deze plaats veel en veel ”te lyts”. 

 

 

 



Dit waren onze bevindingen van de versieringen.  

We vonden het geweldig zoals men bezig is geweest. Onze opmerkingen zijn dan ook 

allemaal opbouwend bedoeld.  

Jullie kunnen met elkaar trots zijn op zo’n feestelijk dorp. 

Het was ons een eer om te jureren voor dit feest. Veel plezier hebben we er aan 

beleefd.  

 

DE STRAATJURY  

 

 

De uitslag: 

 

De 3e prijs: De Driesprong met Als de kat van huis is vieren de muizen feest. 

De 2e prijs: De Mandestraat met Taart 

De 1e prijs: De Kerkbuurt met Het Feestvarken. 

 

 

 

 

 

  

 

 


