
Spelregels
Deelname aan de wedstrijd:

Opgeven kan via het formulier op de website. U kunt het formulier digitaal invullen. U krijgt een 
bevestiging van versiering@stoppelhaene.nl. 

Voor het mee doen krijgt u de volgende benodigdheden van ons: 

 Per gevel: 1 liter 
 Per straat: 5 tot maximaal 10 liter (afhankelijk van het aantal huizen) 
 Extra lijm is te koop voor €5 euro per liter.
 Startgeld 

Startgeld per deelnemend huis zowel individueel als straten of pleinen: € 15,00 euro. 

U kunt in overleg lijm afhalen bij één van onderstaande contactpersonen. Graag eerst even bellen om
een afspraak te maken.

 Bertus Holtmaat, Lijsterbesstraat 63, 8102 JN Raalte, Tel: 0572-361043; 
 Jan Nijland, Patrijs 21, 8103 DC Raalte, Tel: 06-51381361. 

Algemene spelregels bij het versieren van gevel, straat of plein

 Een straat en/of plein zijn minimaal 4 of meer aaneengesloten woningen
 Bij de toepassing van elektrische verlichting dient te worden gezorgd voor een voldoende veilige 

installatie en het geheel moet goed uitgelicht worden;
 U wordt verzocht voor de versiering zoveel mogelijk gebruik te maken van oogstmateriaal, zoals 

zaden, stro, haver, gerst, zonnebloemen, veldboeketten etc.;
 Creativiteit wordt beloond. 
 Actuele onderwerpen mogen in de versiering worden verwerkt; het thema is vrij
 Het oogstmateriaal, wat in voorgaande jaren is gebruikt en er nog steeds goed uitziet, mag 

opnieuw gebruikt worden echter het moet wel een nieuw geheel vormen;
 Indien samen met meerdere huizen wordt deelgenomen, dan is het van belang dat er een 

samenhang tussen de huizen bestaat en dat er een duidelijk begin- en eindpunt is;
 Er dient rekening te worden gehouden met een minimale doorrijhoogte, zijnde 4,5 m. en een 

breedte van 3,25 m.;
 Houd bluswatervoorzieningen etc. vrij t.b.v. de Brandweer.
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Jurering

De jurering van de versierde huizen, straten en pleinen gebeurd op: woensdag 24 augustus 2022 vanaf 
15.00 uur. 
De onafhankelijke jury beoordeelt de deelnemende huizen straten en pleinen in twee ronden: 1 keer bij 
daglicht en 1 keer bij avondverlichting. 

De beoordeling van de jury gebeurt op grond van:
 eerste indruk,
 techniek, verlichting en afwerking
 oorspronkelijkheid, creativiteit of idee
 gebruik van oogstmaterialen, hoeveelheid werk en uitwerking

Prijzen

Aan iedere deelnemer wordt een prijs toegekend. Voor straten en pleinen (minimaal vier woningen 
aaneengesloten) en gevels wordt voor de eerste prijs een beker uitgereikt. Ook in 2022 is er een 
aanmoedigingsprijs.

De volgende prijzen zijn beschikbaar voor straten:

1e prijs €  300,00 voor de hele straat (er is slechts één 1e prijs)
2e prijs €  250,00 voor de hele straat  (er kunnen meerdere 2e  prijzen zijn)
3e prijs €  200,00 voor de hele straat  (er kunnen meerdere 3e  prijzen zijn)
4e prijs €  150,00 voor de hele straat  (er kunnen meerdere 4e  prijzen zijn)
5e prijs €  100,00 voor de hele straat (er kunnen meerdere 5e prijzen zijn)

De volgende prijzen zijn beschikbaar voor gevels:

1e prijs € 50,00 (er is slechts één 1e prijs)
2e prijs    € 40,00 (er kunnen meerdere 2e  prijzen zijn)
3e prijs    € 30,00 (er kunnen meerdere 3e  prijzen zijn)
4e prijs     € 20,00 (er kunnen meerdere 4e  prijzen zijn)
5e prijs € 10,00 (er kunnen meerdere 5e prijzen zijn)

De startgelden en prijzen worden uitsluitend uitgereikt op donderdag 25 augustus 2022. Het start/ 
prijzengeld wordt op een later moment op het aangegeven rekeningnummer gestort. 



Afhalen van garven rogge en/of haver
U kunt garven ophalen op de Heesweg 26 op de volgende data: 

 Zaterdag 13-8-2020 van 09.00 tot 12.00 uur
 Zaterdag 20-8-2020 van 09.00 tot 12.00 uur 

Overige aandachtspunten
 Opgeven kan tot 1 augustus 2022
 Op Roggemaaiersdag, bij de Primera, Gamma, Welkoop en Schulten zijn de bekende 

Stöppelhaene vlaggen en lintversieringen te koop. 
 Overige vragen kunnen gesteld worden via: versieringen@stoppelheane.nl
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