DORPENFEEST HSW 2015
Notulen commissievergadering d.d. 7 april 2015
Aanwezig namens bestuur: Oene v.d. Meer, Piet Koehorst, Sietze Greydanus, Geke Colijn.
Aanwezige commissieleden: zie presentielijst.
Afwezig met kennisgeving: Grietje de Jong, Yvonne Grimme, René Wardenaar, Monique van
Klaveren.
_________________________________________________________________________

1 Opening
Oene opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom.
2 Programma
Het -tot nu toe bekende- programma ziet er als volgt uit:
Vrijdag 5 juni 2015
18.00 uur
Opening Dorpenfeest door de burgemeester van de gemeente Slochteren.
Ter opluistering wordt geprobeerd een opzwepende steelband te contracteren en daarnaast
tropische hapjes en drankjes te presenteren.
Vanaf 19.00 uur
Game-avond voor de jeugd tussen de 12-18 jaar in de kleine feesttent met na afloop
disco met DJ Arnoud.
Zaterdag 6 juni 2015
09.30 tot 15.00 uur
Grootse optocht met versierde wagens, start in Scharmer, finish in Woudbloem.
20.00 tot 01.00 uur
Prijsuitreiking versierde wagens/straatversiering in de grote feesttent.
Hollandse Avond in de grote feesttent met de oudste smartlappenband van Nederland
“Hollands Verdriet”. Om eventuele problemen na afloop te voorkomen, zullen beveiligers op
diverse plekken in het dorp worden ingezet. Ook zal de politie om medewerking worden
gevraagd.
Zondag 7 juni 2015
10.30 tot 12.30 uur
Viering van de beide kerken in de kleine feesttent met diverse optredens.
14.00 tot 17.00 uur
Gospelprogramma in de grote feesttent m.m.v. diverse regionale artiesten.
Maandag 8 juni 2015
Avond
Het organiseren van een “Gooische Vrouwen Bingoshow” is niet gelukt.
De bedoeling is ’s avonds een klaverjas- en sjoeltoernooi te organiseren met aantrekkelijke
prijzen. Nadere info volgt.
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14.00 tot 17.00 uur
55+ middag in de kleine feesttent met diverse artiesten en een tombola.
Avond:
ATB-fietswedstrijd door de dorpen; geprobeerd wordt om ook een recreatieve fietstocht te
organiseren; nadere info volgt.
Woensdag 10 juni 2015
08.30 tot 12.15 uur
Gevarieerd programma voor kinderen (OBS De Driespan, peuterspeelzaal, kinderopvang
Skippy en evt. De Ster) met diverse theatervoorstellingen en workshops op verschillende
locaties.
Einde middag
Sponsorenbijeenkomst met hapje/drankje, opgeluisterd door Henk de Haan (oud-FC
Groningen speler).
19.45 uur
Voetbalwedstrijd oud FC Groningen – mix spelers VV Harkstede.
Donderdag 11 juni 2015
16.30 – 21.00 uur
Bekkemarun, start en finish aan de Hamweg.
Culturele activiteiten op diverse locaties, nadere info volgt.
Vrijdag 12 juni 2015
Einde middag/avond
Stratenvoetbaltoernooi, met na afloop optreden in de grote feesttent van de Harksteder
band “Halte Hertenkamp” + eventueel in de kleine feesttent mogelijkheid aanschouwen
voetbalwedstrijd Letland-Nederland.
Zaterdag 13 juni 2015
Overdag
Jeugdvoetbaltoernooi. Inmiddels hebben zich hiervoor + 50 teams opgegeven.
20.00 tot 01.00 uur
Slotfeest met grootse coverband “Hot Town”, zie www.hotttown.nl.
Zondag 14 juni 2015
Middag
Gezellige middag “Eem’n noaproat’n” in de grote feesttent, met o.a. fototentoonstelling van
de feestweek en DJ Arnoud.
18.00 uur
Afsluiting dorpenfeest.
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Optochtcommissie (zaterdag 6 juni)
De route voor de optocht is op enkele punten gewijzigd; de commissie zal z.s.m. de
definitieve route toesturen. Aanvangstijd optocht 09.30 uur, eindtijd + 15.00 uur.
Op dit moment hebben zich 35 wagens aangemeld voor de optocht (max. = 38).
Muziekkorpsen zijn vastgelegd. Parkeerruimte, kleedkamers en lunch voor de muzikanten:
in de sporthal. De 3 juryleden zijn bij de commissie bekend.
Het bestuur zorgt voor het prijzengeld en voor ijsjes voor de kinderen op de wagens.
De begroting is bijna rond en zal z.s.m. worden gemaild aan het secretariaat.
Aandachtspunt: fietsers die aan wagens gaan hangen en tussen de optocht fietsen.
Commissie kerken (zondag 7 juni)
De viering van de gezamenlijke kerken zal plaatsvinden in de kleine feesttent van
10.30 tot 11.30 uur, met een nazit tot + 12.30 uur. Het programma is bijna rond.
Voor een katheder, koffieschenkers en cake zorgt de commissie zelf.
Benodigdheden: theateropstelling + podium voor + 30 personen, muziekapparatuur +
bediening, groot koffieapparaat + openstelling kantine voor de kleine kinderen.
De kerken bieden de dorpen deze samenkomst aan en bekostigen dit uit eigen middelen.
Commissie Gospel (zondag 7 juni)
Het gospelprogramma zal plaatsvinden in de grote feesttent tussen 15.00 en 17.00 uur,
(theateropstelling). Er werken zo’n 9 muzikanten mee, waaronder de band “No, you don’t”.
Het bestuur zorgt voor (horeca)vrijwilligers. De begroting is ingediend bij de
penningmeester.
Ouderencommissie (dinsdag 9 juni)
Het 55+programma vindt plaats op dinsdagmiddag 9 juni van 14.00 tot 17.00 uur in de
kleine feesttent. Optredens worden verzorgd door Vissersvrouwenensemble “Gitje Genoat”
en Smartlappenkoor “De Laatste Snik”; in de pauze vindt een tombola plaats met leuke
prijzen. Verzoek: lange tafels richting podium + (horeca)vrijwilligers.
Er zijn 2 bussen gehuurd voor het vervoer van de deelnemers; na afloop volgt een
verrassingstocht met de bus. Er wordt gewerkt met kaarten (deelname gratis); opgave vóór
2 juni a.s., koffie, thee en koek gratis, overige consumpties voor eigen rekening via
munten. De begroting is ingediend bij de penningmeester.
Kindercommissie (woensdag 10 juni)
Er is een gevarieerd programma voor diverse leeftijdgroepen opgesteld voor + 400
kinderen (OBS De Driespan, peuterspeelzaal, kinderopvang Skippy). Met basisschool “De
Ster”is nog overleg gaande. O.a. poppenkast- en theatervoorstellingen, workshops: graffiti
en creatief met kleien. De activiteiten vinden plaats tussen 8.30 en 12.15 uur op diverse
locaties (school/feesttenten/sporthal). Theatervoorstellingen: school/kleine feesttent.
Graffitiworkshop: buiten naast de feesttent, bij slecht weer in de grote feesttent. Over de
kleiworkshop vindt overleg plaats met Piet Zijl (sporthal), Benodigde vrijwilligers: horeca
(koffie/drinken kinderen), vloerleggers op dinsdagmiddag/-avond in de sporthal +
schoonmaak vloeren na afloop. De begroting is ingediend bij de penningmeester.
Bekkemarun (donderdag 11 juni)
De organisatie van de Bekkemarun is rond.
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De culturele commissie is doende tijdens de Bekkemarun (tussen 16.30 en 21.00 uur) op
diverse locaties in de dorpen culturele activiteiten te laten plaatsvinden (muziek, vertelcafé,
fotografie, etc.). Nadere informatie + begroting volgt.
Sponsorcommissie
De sponsorcommissie is klaar met het werven van sponsoren, diverse bedrijven/personen
hebben sponsorpakketten afgenomen, de commissie is zeer tevreden.
De commissie is bezig met de voorbereidingen voor een glossy en kleurrijk magazine
(verzorgd door drukkerij ’t Hartje), dat in mei a.s. huis aan huis wordt verspreid.
Met klem wordt de commissies verzocht kopij (informatieartikel, programma) en
fotomateriaal (goede resolutie) van eerdere dorpenfeesten, artiesten, etc. etc.
uiterlijk 20 april a.s. aan te leveren bij het secretariaat via gekecolijn@home.nl.
Muziekcommissie
Geen bijzonderheden, zie programma.
Bar-/kantinecommissie
Met de VV Harkstede wordt overleg gevoerd over het aantal vrijwilligers dat buiten het
vaste beschikbare team van de VV nodig is.

4 Website
Er zal een oproep op de website worden geplaatst om mensen te werven die tijdens
de feestweek op vrijwillige basis foto’s/filmpjes willen maken en deze op de laatste
zondagmiddag in de feesttent te laten zien.

5 Wv.t.t.k./Rondvraag
Het bestuur zorgt voor de benodigde EHBO-ers en verkeersregelaars.

6 Datum volgende vergadering
De eerstvolgende vergadering zal worden gehouden op maandag 11 mei 2015 om 20.00
uur in de kantine van vv Harkstede; uitnodigingen worden tijdig en via e-mail
verzonden.

