Acties Orange the World in Nederland 2020
Plaats

Actie

Nationale aftrap
Arnhem

De campagne wordt op 25 november landelijk afgetrapt met een live
webinar vanuit Arnhem. Te zien zal zijn hoe het stadhuis van Arnhem
oranje kleurt. Met bijdragen van de burgemeester van Arnhem en de
ministers Kaag en Van Engelshoven. Onder leiding van UN Women
Voorzitter Marit Maij vindt er een gesprek plaats over de achtergronden
van de Orange the World campagne, de rol van mannen, geweld tegen
vrouwen in de openbare ruimte en het belang van melden. Het webinar
is live te volgen via: https://vimeo.com/481632009 en start om 18.30.

Drenthe
Provincie Drenthe

Het Drents museum aan de Brink en het provinciehuis worden oranje
uitgelicht. De Commissaris van de Koning mevrouw J. Klijnsma is bij de
opening 25 nov. en verricht een ceremoniële handeling, samen met
wethouder Broekema van Assen.

Assen

Aftrap van de campagne in het gemeentehuis, dat de hele periode oranje
verlicht wordt. Soroptimisten en Zonta zorgen voor lesmateriaal voor
gastlessen in het onderwijs.

Borger-Odoorn

In Borger-Odoorn zal er het grootste hunebed oranje worden verlicht.
Verder zal het gemeentehuis ook verlicht worden.

De Wolden

Er zal een virtuele bijeenkomst met lezing en panel plaatsvinden op 9
december.

Roden

Duofractie PVDA/Groenlinks doen mee en zullen de Catharine kerk in
Roden oranje verlichten

Emmen

Posters, flyers en visitekaartjes van 'Stop geweld tegen vrouwen, help
melden', gesponsord door Media & Design Totaal, worden verspreid
onder winkeliers in het centrum. Het Raadhuisplein, het Atlastheater,
de Grote Kerk en de ingang van het Rensenpark worden oranje verlicht
vanaf 25 november. En een samenwerkingsverband van lokale
organisaties beheert een kraam op de warenmarkt vanaf 27 november.

Hoogeveen

Virtuele bijeenkomst met lezing en panel. Verder zal de Orange vlag
gehesen worden voor het Stadhuis en zal de Safe Streets verklaring
worden getekend. De fontein op de Eiermarkt en theather De Tamboer
zullen oranje worden uitgelicht.

Meppel

De Havixhorst wordt oranje uitgelicht

Tynaarlo

Het college zal op sociale media steun betuigen aan de campagne en de
burgemeester en wethouders zullen oranje kleding dragen.

Flevoland
Provincie Flevoland

Het Provinciehuis zal oranje verlicht worden. Opening door
gedeputeerde Jop Fackeldey om 17.00.

Almere

Het stadhuis wordt oranje verlicht en winkels zullen oranje accenten
krijgen. Er zal een promo uitgezonden worden op Easy FM en zal er in
de TV uitzending “Tafel of Twee” over Orange the World worden
gepraat.

Dronten

De gemeente gaat om 19.00 Meerpaalplein verlichten en aandacht
geven aan de campagne in de lokale media

Lelystad

Op 26 november wordt de Orange vlag gehesen

Noordoostpolder

De Poldertoren in Emmeloord zal oranje verlicht worden.

Zeewolde

De gemeente Zeewolde zal het centrale plein, de winkelstraat, een boom
en een muziekkapel oranje verlichten. Verder zal het Kerkplein, de
FlevoMeer Bibliotheek, de Raadhuisstraat, het Raadhuisplein en de
Belvedère in oranje licht staan.

Friesland
Alle gemeenten; graffitiactie Help Melden

In Friesland zullen de Soroptimisten op vele plaatsen in Friesland
Orange the World-logo’s spuiten met milieuvriendelijk krijt. Dit zal
gebeuren voor bijvoorbeeld stations, gemeentehuizen, apotheken,
huisartsen, etc.

Achtkarspelen

In vele steden en dorpen in Friesland zal er aandacht zijn voor de
campagne en lichten er gebouwen oranje op. De speciale Oranje vlag zal
gedurende de hele campagneperiode worden gehesen. Verder wordt de
raadszaal van binnenuit oranje uitgelicht.

Dantumadiel

In vele steden en dorpen in Friesland zal er aandacht zijn voor de
campagne en lichten er gebouwen oranje op. Het college van B&W zal de
Orange Pin dragen tijdens de 16 Days of Action

Drachten

Het gemeentehuis in Drachten zal oranje worden verlicht.

Heerenveen

In vele steden en dorpen in Friesland zal er aandacht zijn voor de
campagne en lichten er gebouwen oranje op. De kerk in Tjalleberd zal
door de ramen oranje worden verlicht. Verder zal er aandacht zijn voor
de campagne tijdens de kerkdienst.

Leeuwarden

In vele steden en dorpen in Friesland zal er aandacht zijn voor de
campagne en lichten er gebouwen oranje op. De gemeente Leeuwarden
doet mee aan Orange the World. De volgende gebouwen zullen oranje
worden verlicht:
● Gouverneursplein: oude Stadhuis, FletcherHotel het
Stadhouderlijk Hof
● Fontein bij het station
● Regiecentrum Veilig Thuis Friesland
● Stichting Jeugdhulp

Er zijn elke avond t/m 28 november vrouwen van serviceclubs
aanwezig om het gesprek aan te gaan. Dit kan ook digitaal bij de chat
van Veilig Thuis Friesland.
Noardeast-Fryslan

In vele steden en dorpen in Friesland zal er aandacht zijn voor de
campagne en lichten er gebouwen oranje op.

Ooststellingwerf

In vele steden en dorpen in Friesland zal er aandacht zijn voor de
campagne en lichten er gebouwen oranje op.

Opsterland

Het Lycklamahuis zal oranje worden verlicht.

Smallingerland

In vele steden en dorpen in Friesland zal er aandacht zijn voor de
campagne en lichten er gebouwen oranje op.

Sneek

De Waterpoort, de houten bruggen over de rondweg Sneek en AZC
Sneek worden oranje uitgelicht.

Tytjerkstradiel

De speciale Orange vlag zal gehesen worden.

Terschelling

In vele steden en dorpen zal er aandacht zijn voor de campagne en
lichten er gebouwen oranje op.

Waadhoeke

In vele steden en dorpen in Friesland zal er aandacht zijn voor de
campagne en lichten er gebouwen oranje op.

Weststellingwerf

In vele steden en dorpen in Friesland zal er aandacht zijn voor de
campagne en lichten er gebouwen oranje op. Het gemeentehuis zal
oranje worden verlicht. Verder zal er aandacht voor de campagne zijn in
de lokale media.

Gelderland
Provincie Gelderland

Het Provinciehuis wordt oranje uitgelicht, en de provincie faciliteert het
nationale aftrapmoment.

Arnhem

De kunstexpositie van Stichting Kunst uit Geweld wordt geopend op 25
november. De kunstwerken zijn t/m 10 december te zien. Filmhuis
Focus zal een film tonen en hierna zal een gesprek plaatsvinden met
ervaringsdiskundigen van, st. Kunst uit Geweld. Moviera (Blijf van Mijn
Lijf Huis) organiseert vijf webinars tussen 24 november en 10
december. Onderwerpen:
● De pleger in ons gezin
● Verdieping partner geweld
● Huwelijksdwang en uitstoting
● Privacy en werken met geweld
● Verdieping op ouderenmishandeling
Ook zullen er gebouwen oranje worden verlicht en daar aandacht voor
zijn in de media.

Bennekom

De RK kerk en de muziekkoepel worden oranje verlicht.

Berg en Dal

Het Gemeentehuis zal oranje worden verlicht

Beuningen

De burgemeester van Beuningen geven op een foto met een oranje hand
duidelijk aan de campagne te steunen. Verder wordt de Orange vlag
gehesen en zullen er meerdere gebouwen oranje worden uitgelicht.

Bommelerwaard

De gemeente doet mee aan Orange the World.

Bronckhorst

De wegen naar de veerpontjes over de IJssel worden oranje verlicht.

Brummen

Het landgoed Reuverswaard Brummen wordt verlicht. Verder wordt de
Pancratiuskerk in Brummen en de fontein Eerbeek verlicht.

Buren

De Lambertuskerk zal oranje verlicht worden.

Culemborg

De gemeente doet mee aan Orange the World.

Doesburg

De gemeente doet mee aan Orange the World.

Doetinchem

Er zal aandacht gegeven worden aan de campagne via sociale media.
Verder zullen er ook webinars worden georganiseerd.

Druten

De speciale orange vlag zal worden gehesen tijdens de campagne.
Verder wordt het gemeentehuis oranje uitgelicht.

Ede

De grote kerk, de Concordia molen en de Poortwachtersbrug over de
A12 worden oranje verlicht

Epe

Epe licht op 25 november de Grote Kerk van Epe oranje aan. Er worden
chocoladeletters en harten met oranje bloemen verkocht, en de posters
‘Help Melden’ worden verspreid.

Hattem

De gemeente Hattem besteedt aandacht aan de campagne via sociale
media kanalen.

Heerde

Het Raadhuis en de molen in Veessen worden oranje uitgelicht

Maasdriel

De gemeente Maasdriel doet mee. De campagne zal starten in de
Raadszaal met sprekers, handtekeningen en vlaggen. Verder zijn er
bijeenkomsten over Vrouwenrechten en veiligheid.

Montferland

Een molen in de gemeente en het gemeentehuis worden oranje
uitgelicht en er komt aandacht via de gemeentepagina's in de krant en
sociale media. De wethouder zal een oranje sjaal dragen bij de
raadsvergadering. Orange Pins zullen uitgedeeld worden aan
vrouwelijke raadsleden.

Nijmegen

De Marienburgkapel zal oranje verlicht worden. Verder wordt eventueel
het casino en de verlichting bij NXP verlicht.

Oost-Gelre

De Calitusbasiliek in Groenlo en de Werenfriduskerk in Ziewent zullen
oranje worden verlicht. Daarnaast wordt er via een online programma
aandacht voor het evenement gevraagd via sociale media.

Oude IJsselstreek

Punten op het DRU industriepark in Ulft zullen oranje uitgelicht worden

Renkum

Het gemeentehuis zal oranje worden verlicht.

Rhenen

De cuneratoren zal oranje worden verlicht.

Voorst

De dorpskerk in Wilp zal oranje worden uitgelicht op 25 november. Ook
zal er via lokale huis-aan-huis bladen en eigen sociale media kanalen
aandacht worden besteed aan de campagne.

Wageningen

Dit jaar met vijf deelnemende locaties! Het Gemeentehuis, Hotel de
Wereld, Theater Junushoff, Heerenstraattheater en de mooi
gerestaureerde Grote Kerk worden Oranje aangelicht. Er kan een oranje
led lantaarntje worden gekocht om tijdens Orange the World thuis
achter het raam te branden.

Westervoort

De IJsselbrug zal oranje worden verlicht.

West-Betuwe

Het Geofort zal oranje worden uitgelicht.

Wijchen

De speciale Orange vlag zal worden gehesen tijdens de campagne.
Verder zal er een molen oranje worden verlicht.

Zaltbommel

Slot Loevestein wordt oranje verlicht. de gemeente Zaltbommel doet
mee. De campagne zal beginnen bij het stadhuis met sprekers,
spandoeken en handtekeningen. Er zullen gebouwen oranje worden
uitgelicht en de speciale Orange vlag zal gehesen worden. Verder zijn er
bijeenkomsten over Vrouwenrechten en veiligheid.

Zutphen

De gemeente doet mee aan Orange the World.

Groningen
Delfzijl

De molen Adem wordt uitgelicht

Loppersum

De Orange vlag zal gehesen worden.

Gemeente Groningen

Op 25 november start het oranje uitlichten van het beeld 'Ultra' (de
roestige dame, die uitkijkt over de zwaaikom ten westen van het
station).

Oldambt

De gemeente Oldambt zal vanaf 25 november drie molens in het
centrum van Winschoten oranje uitlichten.

Pekela

De gemeente doet mee aan Orange the World.

Stadskanaal

Het theater en de brug De Rode Loper in oranje zullen oranje worden
uitgelicht.
Daarnaast zal er social media aandacht zijn voor de campagne.

Veendam

MBO het Noorderpoortcollege gaan lessen
wijden aan geweld tegen vrouwen en de Welzijnsinstelling gaat ook
activiteiten organiseren.

Westerkwartier

Het gemeentehuis van Grootegast wordt oranje uitgelicht

Westerwolde

Het klooster in Ter Apel en de kerk van de hervormde gemeente in
Sellingen worden oranje verlicht.

Limburg
Beek

De speciale Orange vlag zal gehesen worden tijdens de
campagneperiode.

Beessel

Er zal aandacht besteed worden via sociale media.

Brunssum

Het Lindeplein zal gedurende de 16 dagen van de campagne in oranje
licht staan. Via berichtgeving op de website, in lokale kanalen, en via
social media, zullen zij hierop de aandacht vestigen

Echt-Susteren

De speciale Orange vlag zal gehesen worden tijdens de
campagneperiode.

Kerkrade

De speciale Orange vlag zal gehesen worden tijdens de
campagneperiode. Ook zal er sociale media aandacht voor de campagne
zijn.

Landgraaf

De koepel van het burgerhoes zal oranje worden verlicht.

Leudal

De speciale Orange vlag zal gehesen worden tijdens de
campagneperiode.

Maastricht

De speciale Orange vlag zal gehesen worden tijdens de
campagneperiode.

Meerssen

De speciale Orange vlag zal gehesen worden tijdens de
campagneperiode. Ook zal het stadhuis oranje worden verlicht.

Peel en Waas

De speciale Orange vlag zal gehesen worden tijdens de
campagneperiode.

Roermond

De Orange pin zal gedragen worden en er worden hier ook berichten op
straat gekrijt. Daarnaast staat er een ‘social sofa’, een prachtige mozaiek
bank waarop mensen het gesprek over geweld tegen vrouwen aan
kunnen gaan.

Sittard Geleen

De speciale Orange vlag zal gehesen worden tijdens de
campagneperiode. Ook zal er aandacht worden besteed aan de
campagne via sociale media.

Stein

Het gemeentehuis zal oranje worden verlicht. Verder is er aandacht
voor de campagne via (sociale) media

Vaals

Het gemeentehuis zal oranje worden verlicht.

Venlo

De gemeente doet mee aan Orange the World.

Venray

De fontein, schouwburg en brug zullen oranje worden verlicht.

Noord-Brabant
Provincie Noord-Brabant

Het provinciehuis kleurt oranje

Altena

De speciale Orange vlag zal gehesen worden tijdens de
campagneperiode. Gemeentekantoor zal oranje worden verlicht.

Asten

De gemeente Asten doet mee aan Orange the World. Verschillende
gebouwen zullen oranje worden uitgelicht, de speciale Orange vlag
wordt gehesen en er zal sociale media aandacht zijn voor de campagne.

Baarle-Nassau

De speciale Orange vlag zal gehesen worden. Er zal aandacht voor de
campagne zijn via sociale media.

Bakel

Verschillende gebouwen zullen oranje worden uitgelicht, de speciale
Orange vlag wordt gehesen en er zal sociale media aandacht zijn voor de
campagne

Bergen op Zoom

De politie in Bergen op Zoom doet mee door het politiebureau oranje te
verlichten. Aandacht voor de campagne via sociale media.

Best

De fonteinen zullen oranje worden gekleurd. Verder heeft de gemeente
Oranje pins besteld en wordt er aandacht op sociale media gegegeven
aan de campagne.

Boxtel

De gemeente doet mee aan Orange the World.

Breda

aftrap 25 nov, om 18u oranje aanlichten grote kerk. Er zal ook een
gesprek plaatsvinden met ervaringsdeskundigen.

Deurne

Het gemeentehuis zal oranje worden verlicht.

Dongen

De Orange vlag wordt gehesen. Ook zal er aandacht zijn voor de
campagne via sociale media en in het Brabants Dagblad.

Drimmelen

via communicatiekanalen zal de gemeente de campagne aan inwoners
bekend maken

Eindhoven

De Hovenring, de brug tussen stadhuis en Abbemuseum en de Witte
Dame zullen oranje worden verlicht.

Etten-Leur

De gemeente doet mee via sociale media kanalen

Geertruidenberg

De gemeente doet mee aan Orange the World.

Gemert

Verschillende gebouwen zullen oranje worden uitgelicht, de speciale
Orange vlag wordt gehesen en er zal sociale media aandacht zijn voor de
campagne.

Gilze en Rijen

De Orange vlag zal gehesen worden. Ook zal er aandacht zijn voor de
campagne via sociale media en in het Brabants Dagblad. Gemeentehuis
in Rijen zal oranje worden verlicht.

Goirle

De voetjes in het centrum worden oranje verlicht en de Orange vlag
wordt gehesen. Ook is er een challenge op social media om inwoners
hun oranje geverfde hand op te laten steken tegen geweld tegen
vrouwen.

Halderberge

De gemeente zal aandacht besteden aan de campagne via sociale media
kanalen.

Laarbeek

De gemeente zal aandacht besteden aan de campagne via sociale media
kanalen.

Loon op Zand

De Orange vlag zal gehesen worden. Ook zal er aandacht zijn voor de
campagne via sociale media en in het Brabants Dagblad

Oosterhout

25 november wordt het gemeentehuis oranje aangelicht. In aanloop
wordt via communicatiekanalen aandacht gevraagd

Oss

Het gemeentehuis zal oranje worden verlicht.

Moerdijk

De gemeente doet mee via sociale media kanalen.

Reusel-de Wierden

De kerk in Reusel zal oranje worden uitgelicht en dit zal ook vermeld
worden in de lokale krant.

Roosendaal

Het gemeentehuis zal oranje worden verlicht en hier zal een praatje
over gegeven worden door de wethouder.

Rucphen

De gemeente doet mee via sociale media kanalen.

Sint Anthonis

De gemeente doet mee via sociale media kanalen.

Someren

Samen met de burgemeester, de wethouder en de Soroptimistenclub
Helmond-Peelland zal de Orange vlag worden gehesen op 25 november.
College en gemeenteraad steunen op sociale media en door bedrijven,
maatschappelijke en religieuze organisaties actief uit te nodigen de
campagne te steunen door hun gebouwen ook oranje aan te lichten of de
vlag te hijsen.

Steenbergen

De gemeente zal aandacht besteden aan de campagne via sociale media
kanalen.

Tilburg

Het Paleis-Raadhuis wordt oranje verlicht. Ook zal er aandacht zijn voor
de campagne via sociale media en in het Brabants Dagblad

Valkenswaard

De gemeente zal aandacht besteden aan de campagne via sociale media
kanalen.

Waalwijk

De gemeente Waalwijk doet mee aan Orange the World. De Orange vlag
zal gehesen worden. Ook zal er aandacht zijn voor de campagne via
sociale media en in het Brabants Dagblad.

Woensdrecht

De gemeente zal aandacht besteden aan de campagne via sociale media
kanalen. Verder zal de poster op schermen van het gemeentehuis te zien
zijn.

Zundert

De gemeente zal aandacht besteden aan de campagne via sociale media
kanalen.

Noord-Holland
Provincie Noord Holland

Het provinciehuis (Paviljoen Welgelegen) wordt van 25 november tot
10 december oranje verlicht. Hier zal ook aandacht aan worden besteed
via communicatie.

Aalsmeer

De Watertoren aan de Westeinderplassen zullen oranje worden verlicht.

Alkmaar, Bergen (NH),
Castricum, Den Helder,
Drechterland, Enkhuizen,
Heerhugowaard, Heiloo,
Hoorn, Hollands Kroon,
Koggenland, Langedijk,
Medemblik, Opmeer,
Schagen, Texel, Uitgeest

16 gemeenten in Noord-Holland-Noord werken samen voor Orange the
World 2020. Er wordt een groot online evenement georganiseerd voor
alle inwoners en professionals in de regio. Er zal een documentaire over
huiselijk geweld te zien zijn en de bestuurders van betrokken
gemeenten spreken zich uit tegen geweld. Ook worden objecten oranje
uitgelicht of de Orange vlag uitgehangen in alle gemeenten.

Amstelveen

Er zal een avond georganiseerd worden tegen huiselijk geweld.

Amsterdam

De gemeente Amsterdam doet mee aan Orange the World. De A’DAM
Toren en het pand van Amnesty International worden oranje verlicht.
Op het pand van Amnesty International zal een QR code te scannen zijn,
waarmee voorbijgangers een digitale brief kunnen versturen om
rechtvaardigheid te vragen voor vrouwen die zijn vastgezet of bedreigd.
Bij het scannen van de code, zullen verhalen te lezen zijn van vrouwen
die met seksueel gerelateerd geweld te maken hebben. Daarnaast wordt
de expositie Hear me Now digitaal gelanceerd door Emancipator.

Blaricum, Eemnes, Gooise
Meren, Hilversum,
Huizen, Laren

Er wordt een campagne gelanceerd met de titel: ONT-DEK JOUW ROL.
De kick off zal op 25 november om 12.00 plaatsvinden op het Adriaan
Roland Holst College in Hilversum. In het bijzijn van de wethouder en
diverse scholieren & docenten zal daar de Orange vlag worden gehesen,
net als in de andere deelnemende gemeenten. Ook is er een podcast
opgenomen, een lesprogramma ontwikkeld en zijn er ronde Tafel
gesprekken. Dit is te beluisteren en bekijken via onderstaande link:
www.orangepaper.nu!

Bloemendaal

Het gemeentehuis, de kerk en het Kopje van Bloemendaal zullen oranje
worden verlicht.

Haarlem

De volgende gebouwen zullen oranje worden uitgelicht:
● Bavokerk - Grote Markt
● Stadhuis - Grote Markt
● Provinciehuis
● Stadsschouwburg
● Philharmonie
● Patronaat
● Toneelschuur
● Molen Adriaan
● Teylers Museum
● Frans Hals Museum
● Station
● Florapark 4

● Florapark 7
● Kennemerplein 20
● Prinsen Bolwerk 1
● Prins Hendrikstraat 1
Soroptimistclub Haarlem-Kennemerland, Haarlem e.o., Zonta
Kennemerland Zuid en VVAO afdeling Haarlem werken samen.
Haarlemmermeer

De molen, toren, voormalig gemeentehuis en een plein worden oranje
verlicht.

Heemstede

Het raadhuis zal oranje worden verlicht. Het Molentje in Heemstede
wordt ook verlicht als de verlichting op tijd klaar is.

Purmerend

De speciale Orange vlag zal gehesen worden

Stede Broec

Het gemeentehuis, Postkantoor en Jongerencentrum zullen worden
verlicht.

Weesp

Het stadhuis zal oranje worden verlicht en de oranje pin zal gedragen
worden door college- en raadsleden.

Zaanstad

De gemeente doet mee aan Orange the World.

Zandvoort

Er zullen twee speciale Orange vlaggen worden gehesen op het
Fenemaplein in Zandvoort en de lantaarnpalen daar zullen oranje licht
geven.

Overijssel
Provincie Overijssel

Het provinciehuis zal oranje worden verlicht.

Almelo

De gemeente doet mee aan Orange the World.

Borne

De gemeente Borne doet mee aan Orange the World.

Deventer

De Wilhelminabrug zal oranje worden verlicht.

Dinkelland

Het college van B&W draagt de Orange Pin tijdens de campagne

Elburg

Er zal aandacht besteedt worden aan de campagne via sociale media.

Enschede

Het stadhuis zal oranje worden verlicht.

Haaksbergen

De gemeente doet mee aan Orange the World.

Hardenberg

De gemeente doet mee aan Orange the World.

Hellendoorn

De gemeente doet mee aan Orange the World.

Hengelo

De gemeente Hengelo zal de gehele binnenstad verlichting oranje
kleuren.

Hof van Twente

De gemeente doet mee aan Orange the World.

Kampen

De Nieuwe Toren zal oranje worden uitgelicht.

Ook is er een digitale meeting in Kampen: Soroptimistclub Isalania
Zwolle-Kampen houdt in samenwerking met de Bibliotheek Kampen,
gemeente Kampen en Stichting Kadera op donderdag 26 november een
online bijeenkomst over geweld tegen vrouwen. De bijeenkomst begint
om 20.00 en het is tot 25 november mogelijk om aan te melden.
https://www.brugnieuws.nl/nieuws/algemeen/225264/onlinebijeenkomst-over-geweld-tegen-vrouwen
Losser

Het gemeentehuis zal oranje worden verlicht en er zal een korte film te
zien zijn.

Raalte

De gemeente doet mee aan Orange the World.

Rijssen-Holten

De gemeente Rijssen-Holten doet mee aan Orange the World.

Steenwijkerland

Wethouder Jongman opent de actie digitaal, met een documentaire op
25 november om 20.00

Tubbergen

Het college van B&W draagt de Orange Pin tijdens de campagne

Twenterand

Het gemeentehuis in Vriezenveen zal oranje worden verlicht.

Wierden

De gemeente Wierden doet mee aan Orange the World.

Zwolle

De Sassenpoort zal oranje worden verlicht.

Utrecht
Provincie Utrecht

De provincie doet mee aan de Orange the World campagne

Baarn

Er zal aandacht gegeven worden aan de campagne via sociale media.
Verder zal de Orange Pin gedragen worden.

De Bilt

Het gemeentehuis wordt in de loop van 25 november voorzien van
oranje lampen en de vlag ‘Stop geweld tegen vrouwen’ wordt ook daar
gehesen. Wethouder M. Bakker opent op 25 november ‘s om ca 15.30
uur de actie bij bakkerij Bos. Leden van Soroptimistclub De BiltBilthoven verspreiden flyers en folders in openbare gebouwen en
winkels van de gemeente. Enkele winkels zullen Orange chocoladerepen
verkopen en daarbij de flyers mee aanbieden.

De Ronde Venen

De volgende gebouwen zullen oranje worden verlicht:
● Hotel De Witte Dame in Abcoude
● Restaurant Meesters in Mijdrecht
● Horecagelegenheid De Plashoeve in Vinkeveen
● Dock15 in Mijdrecht
● De karakteristieke plataan bij het oude Wilnisse raadhuis
● Het spoorhuis in Vinkeveen
● De opvallende boot van de zeilschool die langs de N201 bij de
Vinkeveense Plassen ligt
Verder hangen er in verschillende publieke gebouwen de posters op,
wordt de Orange the World vlag gehesen op het gemeentehuis en wordt
er een persbericht geplaatst.

Gemeente Utrecht

Het stadhuis zal oranje worden verlicht.

Rhenen

De Cuneratoren zal oranje worden verlicht.

Utrechtse Heuvelrug

Bibliotheek Org. RB Zout met 13 vestigingen gaat aandacht besteden
aan Orange the World in displays en organiseert een digitale lezing op 2
december.

Nieuwegein

De Orange vlag wordt gehesen en het lokale theater de Kom wordt
verlicht. Dit theater zal ook samen met de Soroptimisten middels een
online talkshow aandacht besteden aan het onderwerp.

Veenendaal

Uitlichten gebouwen vanuit de gemeente (Bernhard van Kreelpoort),
vanuit het onderwijs (CSV Het Perron) en vanuit de culturele sector
(Cultuurfabriek.)
●

●

Vlaggen laten wapperen bij het activiteitencentrum Poolster en
Morgenster en bij activiteitencentrum De Duivenwal (beide
ouderencomplexen) en posters in de andere
buurthuizen/locaties van Veens
Persmoment met de wethouder op donderdag 26 november

Vijfheerenlanden

Er zullen drie stadhuizen oranje worden verlicht. Ook zal er via media
kanalen aandacht worden gegeven aan de campagne

Zeist

Volgende objecten worden oranje verlicht:
● Gemeentehuis
● Gebouw de Klinker (Bibliotheek)
● Het Beauforthuis
● Hotel Figi (alleen op 25 november)
Ook zal er aandacht komen via sociale media voor de campagne.

Zeeland
Provincie Zeeland

Het Abdijplein in Middelburg zal oranje worden verlicht.

Borsele

Het gemeentehuis zal oranje worden verlicht en er zal aandacht voor de
campagne zijn via sociale media.

Kapelle

De gemeentelijke website zal oranje gekleurd worden. Daarnaast doen
ze met veel andere Zeeuwse gemeenten mee door een oranje sjaaltje om
te hangen bij het beeld van Annie MG. Schmidt.

Noord-Beveland

Het gemeentehuis zal oranje worden verlicht.

Sluis

De Kaaipoort in Aardenburg wordt oranje uitgelicht en er zal aandacht
zijn voor de campagne via sociale media.

Terneuzen

Het bruggetje tussen de Herengracht en Rosegracht zal oranje worden
verlicht.

Vlissingen

Stadhuistoren zal worden verlicht

Zuid-Holland
Provincie Zuid-Holland

Het provinciehuis zal oranje worden verlicht.

Albrandswaard en
Barendrecht

De speciale Orange vlag zal gehesen worden. Ook zal er aandacht zijn
voor de campagne via (sociale) media, in samenwerking tussen de twee
gemeenten

Alphen aan de Rijn

De Alphense zendtoren zal oranje worden verlicht en er zal sociale
media aandacht gegeven worden aan de campagne.

Brielle

Een van de bruggen in Brielle zal oranje worden verlicht.

Delft

De Voedselbank stopt 16 dagen lang een kaartje met informatie over
geweld melden in de voedselpakketten. Ook dit jaar wordt de Markt
oranje vanaf 25 november. Wethouder Hatte van der Woude doet de
aftrap om 17.00 uur. Ook is er een online #theatervoorstelling over
huwelijksdwang; Ongeschreven Tradities, op 1 december 2020.
https://huwelijksdwangenachterlating.nl/digitale-voorstelling-overhuwelijksdwang-voor-hulpverleners-enomstanders?fbclid=IwAR2HAvQUfzboKqYVeAET1fAxIJ2rVBEa1b1ZGHq
6jG7FFhYOAQv99kvVI5E

Den Haag

In Den Haag worden diverse gebouwen uitgelicht, waaronder het
gemeentehuis en de bibliotheek.Daarnaast zal er een debat plaatsvinden
dat ook live gestreamd zal worden. Tijdens dit debat zal het Safe Streets
Convenant ondertekend worden. In Den Haag zijn nu de volgende
gebouwen oranje op 25 november: Provinciehuis, Gemeentehuis,
Centrale Bibliotheek, Het Koorenhuis, Stadsdeelkantoor Escamp

Dordrecht

De gemeente Dordrecht doet mee aan Orange the World. De volgende
gebouwen worden oranje uitgelicht.
● Het Stadhuis
● De Grote Kerk
● Bioscoop The Movies
● Dordts Museum

Goeree Overflakkee

Op Goeree-Overflakkee worden 16 dagen lang de volgende gebouwen
oranje gekleurd:
● het gemeentehuis in Middelharnis,
● de molens van de Molenstichting GO,
● molen De Hoop van Voogd Meelhandel in Ouddorp,
● de toren van Goedereede,
● Therapie & Bewegingscentrum Goeree,
● TBP electronics in Dirksland
● sportschool Focus Health & Fitness in Oude-Tonge.

Gorinchem

De burgemeester opent op 25 november een op straat gespoten tekst.
Daar zal een persmoment van worden gemaakt. Er zal ook sociale media
aandacht voor de campagne zijn.

Gouda

Cultuurhuis Garenspinnerij verleent medewerking door het gebouw
oranje aan te lichten

Hillegom

De speciale Orange vlag wordt op het gemeentehuis gehangen.

Krimpen aan den IJssel

De fontein bij de Shell (burg. Aalberslaan) zal op 25 november oranje
kleuren. De vlag wordt gehesen op 25 november om 12:15. Op de
website van de gemeente zal een nieuwsbericht geplaatst worden en
indien mogelijk wordt de foto van het hijsen van de vlag ook
toegevoegd. Op dinsdag 24 november zal er in het Kontakt op de
gemeentepagina een item geplaatst worden waarin er aandacht
gevraagd wordt voor Orange the world.

Leiden

Koornbeursbrug, Schouwburg, Hartenbrugkerk, Museum Volkenkunde
& advocatenkantoor La Gro Geelkerken worden oranje verlicht

Leidschendam

Vanaf woensdagavond 25 november 17.30 uur kleuren de Dorpskerk,
de beeldengroep en het gemaal bij de Sluis in Leidschendam oranje.
Wethouder Juliette Bouw zal aanwezig zijn als de kleur naar oranje
wordt omgezet. Ook het monumentale Poortgebouw van de Algemene
Begraafplaats aan de Parkweg in Voorburg zullen oranje worden
verlicht.

Maassluis

De gemeente doet mee aan de Orange the World campagne, in
samenwerking met de gemeente Schiedam.

Nieuwkoop

Orange the World Poster zal getoond worden op de elektronische
informatieborden.

Nissewaard

De sequoia boom op het Baljuwplein zal oranje worden verlicht.

Oegstgeest

Op 25 november om 12.00 uur hijst de burgemeester de speciale Orange
vlag bij het gemeentehuis en het gemeentehuis gaat oranje belicht
worden.

Papendrecht

Als één van de meest actieve gemeenten dit jaar gaat Papendrecht
diverse acties doen:
● College van B&W en Gemeenteraad dragen de Orange Pin
● Er worden campagneboodschappen op straat gekrijt
● Er worden campagneposters opgehangen
● Posters en flyers over geweld melden komen bij de
gemeentebalie te liggen, en lokale bedrijven zijn opgeroepen
mee te doen
● Een campagneboodschap op de LED-schermen van de gemeente
● Uitdelen van kaartjes op straat met informatie over melden van
geweld
● Aandacht op sociale media

Pijnacker-Nootdorp

De kroontjespen in de vijver en de bovenste etage van het gemeentehuis
zullen oranje worden verlicht.

Rijswijk

De speciale Orange The World vlag hangt uit.

Rotterdam

De Euromast, Erasmusbrug en de Hofpleinfontein zullen oranje worden
verlicht.

Schiedam

Dit jaar kleuren de volgende gebouwen oranje:
● Stadhuis
● Dorpskerk in Schiedam-Kethel
● Molen De Kameel
● Havenkerk
● Korenbeurs
Het digitale startsein van de Orange the World campagne in Schiedam
zal op woensdag 25 november om 19 uur worden gegeven door
wethouder Patricia van Aaken.

Teylingen

Gemeente Teylingen ondersteunt de campagne door een kunstwerk en
diverse gebouwen oranje uit te lichten en de vlag te hangen op de
gemeentelijke gebouwen. Er zullen quotes en foto’s gepost worden van
o.a. de burgemeester en wethouder op social media en in de krant.

Vlaardingen

Dit jaar kleuren nog meer objecten Oranje in Vlaardingen ter
gelegenheid van Orange the World. Het gaat om de volgende objecten:
● Geuzenmonument Markt Vlaardingen
● Lyceum Groen van Prinsterer
● Molen Aeolus (met een technisch voorbehoud)
● Stadsgehoorzaal
● Kade 40
● Stichting Elckerlyc
● Gebouw Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.
Het digitale startsein zal in Vlaardingen gegeven worden op 25
november. Op deze dag wordt door wethouder Jacky Silos op het
stadhuis gevlagd met de campagnevlag vanaf het bordes van de
burgemeesterskamer.

Voorschoten

De speciale Orange Vlag zal gehesen worden en er zal aandacht via
sociale media zijn voor de campagne.

Wassenaar

Het bestuursgebouw de Paauw zal oranje worden verlicht. Verder zal de
speciale Orange vlag worden gehesen.

Westland

Het gemeentehuis zal oranje worden verlicht en er zal via sociale media
aandacht zijn voor de campagne.

Westvoorne

Cultureel centrum De Man zal oranje worden verlicht.

