Juryrapport verlichting Feestweek Hoornaar

Taferelen buurtverenigingen
1 De kromme Giessen

Elfstedentocht

Bijzonder origineel, humor en goed uitgewerkt zijn de belangrijkste redenen voor deze eerste
plaats.
Ook de schaatsers in de eigen gemaakte verlichting spreken ons aan.
Tot slot maakt het radiocommentaar rondom de EHBO tent het geheel af.
Wij kunnen haast niet wachten op de eerste nachtvorst ….. maar pas op voor het wak.
2.De schans / Groeneweg

Sprookjes

Heel mooi uitgewerkt, bijzonder compliment voor deelname van vrijwel alle tuinen.
Het thema is zeer goed uitgewerkt in veel verschillende, sommige zeer inventieve en knappe
creaties.
Een wandeling door deze straat is als lopen door het sprookjes bos, heel knap.
3 Oudendijk

Camping de zwarte parel

Een straat met een glimlach.
Humor en originaliteit scoren hier hoog.
Van wifi op de camping tot een kampwinkel en een nudistencamping aan alles is gedacht in
deze straat :-)

Verlichting buurtverenigingen

1 Oude dorp

Bruisend hart

Mooi uitgewerkte frisse verlichting die het bruisend hart mooi in het zonnetje zet
Zelf gemaakt, origineel beeld en goed uitgewerkt.
De Dorpsweg krijgt een heel bijzondere sfeer door de eenheid, misschien wel eenvoud, van
deze verlichting.
Daarnaast is ook een deel van de huizen goed op de verlichting afgestemd
2 Zonnedael

Indianen dorp

Prachtige sfeer in de wijk, eigen gemaakte originele verlichting in diverse variaties.
Van tentjes en verlichte totempalen tot tal van indiaantjes overal waar je kijkt zie je
verschillende variaties terugkomen.
Het geheel is mooi op elkaar afgestemd.
3 Middenweg

Feestkabel

Bijzonder compliment voor deze verlichting
Om een weg, waarbij de huizen zover uit elkaar liggen, mooi te verlichten valt niet mee.
Elk huis doet mee. Leuk detail is dat de bewoners allen zelf op hun foto staan.
Daarnaast is het thema actueel en origineel.

Eervolle vermelding:

Groeneweg / De Schans

Zonder twijfel de mooiste /meest sfeervolle verlichting.
Gezien de tulpen en de molens, de echte blikvangers, bekend zijn hebben we deze straat
echter niet in de prijzen laten vallen.
De details en inzet die door deze straat in de nieuwe delen van deze verlichting is gestoken
heeft ons echter sterk doen twijfelen om dit alsnog te doen.

Tafereeltjes groot:

1 Schans 15

Droomvlucht

Een prachtig uitgewerkt sprookje, waar je bij weg kunt dromen.
Kijk eens goed naar alle details en verschillende taferelen, een verrijking voor de straat

2 Oudendijk 5

WC Hok

Hoer origineel kun je zijn?
Natuurlijk horen douche en WC thuis op een camping.
De wijze waarop dit is uitgewerkt, met humor en oog voor detail maken dit tot een zeer leuk
en origineel tafereel.

3 Groeneweg 4

Hans en Grietje

Een vrolijk en mooi uitgebeeld sprookje, duidelijk verlicht

Eervolle vermelding Herengracht – Hoge Giessen
Leuk hoe hier in een hoekje naast het huis een stukje Amsterdam is gecreëerd.
Van een oude fiets tegen een lantaarnpaal en een bootje in de gracht… dit is een mooi
stukje Hollands glorie in de Alblasserwaard. Stap even van je fiets, het is een kijkje waard.

Kleine taferelen.

1 Schans 6

Langnek

Bijzonder mooi gemaakte tuin met oog voor detail.
De sprookjes sfeer is hier niet te missen.
Deze Langnek mag je niet misen

2 Fazantstraat 1

Indianen aan het water

Dit tafereel is mooi gemaakt, ook de gekozen plaats is heel goed.
Aan de waterkant en op de achtergrond de bomen en struiken, met de goede verlichting
komt het prachtig uit.

3 Groeneweg 55

Vliegende heks

Is het je gelukt?
Vast niet, hier kun je niet voorbij rijden zonder glimlach.
Origineel qua beeld en uitvoering heel leuk om dit soort variaties aan te treffen

Eervolle vermelding schans 57. Beter goede buur..
Grappig en met zorg gemaakt,
Je wordt er vrolijk van als je er goed naar kijkt.

Verlichting

1 Hoge Giessen 7

Huis/ tuin Rood/Wit/Blauw

Het rood wit blauw prachtig verlichte huis met de oprijlaan valt op,
Als je achter de heg in de tuin gaat kijken, zie je pas goed, hoe mooi deze tuin verlicht is, alle
bomen zijn in het licht gezet en ook de rest van de tuin
2 Dorpsweg 29.

Huis op de hoek

Altijd fijn als mensen op een beeldbepalende plaats hun best doen.
Deze tuin, blijkvanger als je het dorp binnen rijd is eenvoudig maar goed en mooi uitgelicht.
Aandacht voor het tafereeltje aan het water en de combinatie met de lantarentjes deze fraaie
tuin

3 Hoge Giessen 10/2

Huis achteraf

Van verre zie je duidelijk een verlichte tuin, dat maakt je nieuwsgierig ,het huis staat wat
verder naar achteren.
Als je gaat kijken zie je een prachtige tuin en huis heel helder verlicht. daardoor komt het op
afstand goed uit.

Eervolle vermelding

Leeuwerikshof 9

Deze tuin zou je bijna over het hoofd zien, achterin de prachtig versierde wijk ligt deze mooie
tuin, hij is aan alle kanten prachtig verlicht, ook het mooie huis komt goed uit.

Tot slot complimenten voor alle straten en particulieren die samen een bijdrage hebben
geleverd aan dit feest.
Het was zeker leuk om de enthousiaste verhalen te horen, op plaatsen waar goed is
samengewerkt.
Uit onze beoordeling komt hopelijk naar voren dat wij originaliteit, humor, eigen werk en inzet
hoog hebben gewaardeerd.
De Jury

