DORPENFEEST HSW 2015
Notulen commissie- en straatcovergadering d.d. 18 mei 2015
Aanwezig namens bestuur: Oene v.d. Meer, Sietze Greydanus, Geke Colijn, Piet Koehorst en
Grietje de Jong-Raske
Aanwezige commissieleden en straatcoördinatoren: zie presentielijst.
_________________________________________________________________________
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Opening
Oene heet alle aanwezigen van harte welkom op deze gecombineerde vergadering;
de laatste vergadering voor het dorpenfeest.

2

Programma
De onderdelen van het programma worden toegelicht.
Vrijdag 05-06-2015
18:00 Opening in Zuid-Amerikaanse sfeer.
Mariska Goeree (wethouder gemeente Slochteren) zal de feestweek openen
onder het genot van een hapje en een drankje. Muzikale omlijsting wordt
verzorgd door “Duo Mocambo”.
19:00 Gamen voor de jeugd van 12 t/m 17 jaar, kleine feesttent, opgave via
gekecolijn@home.nl. Aansluitend een disco voor de jeugd.
23:30 Afsluiting.
Zaterdag 06-06-2015
09:30 Start optocht.
In totaal zijn er 38 wagens aangemeld.
Er is een kleine wijziging in de route aangebracht. De optocht gaat niet over
de Vijverlaan, maar over de Dorpshuisweg. Wordt vermeld op de site.
Gekochte wagens moeten worden gemeld en kunnen zonder mededinging
meedoen.
Op 26 en 27 mei worden de wagens door de optochtcommissie gekeurd.
Er zal een korte pauze zijn aan de Priorij en tussen de middag een lange
pauze aan de Dorpshuisweg (rond De Zwaaikom).
De optochtcommissie roept op om de kinderen zoveel als mogelijk op de fiets
naar de start- en eindlocatie te brengen. Dit i.v.m. de geringe
parkeermogelijkheden.
Last minute (6 mei jl.) zijn de richtlijnen voor de optocht door de gemeente
aangescherpt. Het gaat daarbij om veiligheid op de wagens en het
alcoholgebruik. De aanvullende eisen zijn als appendix toegevoegd aan het
optochtreglement zoals dat op de site is geplaatst. Het bestuur verwijst de
deelnemers naar die aanvulling.
Het bestuur roept om op de veiligheid tijdens de optocht hoog in het vaandel
te houden.
20:45 Prijsuitreiking in de grote of de kleine feesttent.
21:00 Feestavond met Hollands Verdriet.
01:00 Afsluiting feestavond.
Zondag 07-06-2015
10:30 Viering van beide kerken in de kleine feesttent.
15:00 Gospelmiddag in de grote feesttent.
Maandag 08-06-2015
19:30 Klaverjasdrive in de kleine feesttent
Inloop vanaf 19:00 uur. Opgave via secretariaat@dorpenfeest.nl.

-2Dinsdag 09-06-2015
14:00 Ouderenmiddag in de kleine tent.
De mensen kunnen bij opgave aangeven of zij van huis gehaald en
teruggebracht willen worden. Informatie daarover is opgenomen in het
magazine en op de site. De straatcoördinatoren wordt gevraagd ouderen
in de straat te attenderen op deze mogelijkheid.
18:00 ATB fietswedstrijd rondom de borgmeren. Start: veldje achter de
Scharmerhoeve.
Er wordt gestart in verschillende leeftijdscategorieën.
Woensdag 10-06-2015
08:30 Jeugdactiviteiten voor de basisscholen terrein VV Harkstede of (bij slecht
weer) grote tent voor de bovenbouw jeugd en in De Borgstee voor de
onderbouw. Beide groepen krijgen een voorstelling en creatieve workshop.
17:45 Sponsorbijeenkomst voor de sponsoren van het dorpenfeest en de tenue
sponsoren van de VV Harkstede.
19:45 Voetbalwedstrijd oud FC Groningen tegen een mixelftal van de VV Harkstede.
Donderdag 11-06-2015
16:00 Bekkemarun (diverse afstanden). Start en finish aan de Hamweg.
16:00 Op 21 plaatsen in de dorpen vinden uiteenlopende culturele activiteiten
plaats. Een flyer met locaties en activiteiten wordt binnenkort verspreid.
Vrijdag 12-06-2015
18:00 Stratenvoetbaltoernooi
21:00 Optreden Halte Hertekamp in de grote tent.
01:30 Afsluiting feestavond.
Zaterdag 13-06-2015
09:00 Jeugdvoetbaltoernooi.
20:00 Slotfeest met de feestband “Hot Town”.
01:00 Afsluiting feestavond.
Zondag 14-06-2015
13:00 Sponsor voetbaltoernooi (7 x 7)
15:00 Gezellig “Eem’n noaproat’n” met DJ Arnoud.
18:00 Afsluiting dorpenfeest 2015.
3.

Overige onderwerpen
1. Het magazine wordt in week 22 verspreid via de straatcoördinatoren. De magazines
kunnen t.z.t. worden opgehaald bij Geke Colijn. Berichtgeving daarover volgt via de
mail.
2. De kaartverkoop begint deze week bij De Marskramer. De kaarten die tijdens de
collecte zijn verkocht worden verspreid via de straatcoördinatoren.
De straatcoördinatoren krijgen extra kaarten voor de verkoop in de eigen straat.
Berichtgeving daarover volgt via de mail.
3. Volgende week wordt het programma geplaatst in ‘t Bokkeblad.
4. Tijdens de feestavonden worden alcoholbandjes verstrekt.
5. Voor de vrijwilligers zijn T-shirts beschikbaar gesteld met een opdruk van
Clayground Industry. De opdruk is speciaal ontworpen voor het dorpenfeest.
Hoodies met dezelfde opdruk gaan voor € 50,00 in de verkoop.

