
DORPENFEEST HSW 2015 

 
Notulen straatcoördinatorenvergadering d.d. 10 november 2014  

 
Aanwezig namens bestuur: Oene v.d. Meer, Sietze Greydanus, Yvonne Grimme, Geke Colijn 
Aanwezige straatcoördinatoren: 19; zie presentielijst. 
Afwezig m.k.: Jan Hendrik Smit, Cor Glazenburg. 
_________________________________________________________________________ 
 
Agenda: 

1 Opening 
2 Programma 
3 Commissies  
4 Website 
5 W.v.t.t.k./Rondvraag 
6 Datum volgende vergadering 

_________________________________________________________________________  
 
1 Opening  

Oene opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.  
 
2 Programma 

Voor het concept programma wordt verwezen naar de notulen van de vergadering 
van 20 oktober jl.  
 
De bedoeling is een tweetal tenten te plaatsen op het terrein van de VV Harkstede 
(groot en klein), zodat meerdere activiteiten tegelijkertijd kunnen plaatsvinden. 
Bovendien is voor kleinere activiteiten een niet al te grote tent meer sfeervol.   
 

3 Commissies  

 
Jeugdcommissie: 
(Dennis Eising en Mickey van der Heide) 
Het bestuur zal binnenkort overleg voeren met deze commissie omtrent de 
plannen/mogelijkheden voor een feestavond. Van belang is te bespreken voor welke 
leeftijdgroep exact een programma zou moeten worden opgezet (vanaf middelbare 
school?).  
 

 Optochtcommissie: 
(Gea Wildeboer, Feitze Tilman, Anja Scholtens, Greetje Schrik)   

 De grootse optocht met versierde wagens op zaterdag 6 juni a.s. zal starten in 
 Scharmer en eindigen in Woudbloem. Sanitaire stops worden ingelast; voor toiletten 
 wordt gezorgd. Een optochtreglement is in de maak en zal t.z.t. aan de straat- 
          coördinatoren beschikbaar worden gesteld.  
 Het aanmelden van de deelnemende wagens/straatversiering kan  
 vanaf 14 december a.s. 0.00 uur bij Gea Wildeboer op het emailadres: 

 wildeboerdiervoeders@home.nl.    

  
 Commissie kerkdienst 
 (Tiny Davids) 
 Tiny heeft gemeld dat de kerken enorm enthousiast zijn en heel graag het 
 programma voor de  zondagmorgen (7 juni) voor hun rekening te willen nemen. 
 Nadere informatie volgt zodra een concreet programma bekend is. 
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 Commissie Gospel 
 (Jannie van der Meer) 
 De formatie die de gospelmiddag zal verzorgen staat; het repertoire is uitgezocht,  
 in februari a.s. zullen de repetities aanvangen. 

 

Kindercommissie  
(Thea Koehorst, Maaike Eikenaar) 
Theatergroep “De Twee Heren” zal twee optredens verzorgen op de woensdag-
morgen (groepen 3-4-5 en 6-7-8), en ‘crea bea workshops’  (bv. djembe) in de  
tent voor alle kinderen van de basisscholen organiseren. De peuterspeelzaal/opvang 
skippy zullen een programma bedenken voor de kleine kinderen.    
De commissie zal zelf contact opnemen met De Ster en De Spil (Lageland) en 
eventueel Meerstad met de vraag of zij willen meewerken. De kinderen van o.b.s.  
De Driespan zijn op woensdagmorgen 10 juni a.s. vrij geroosterd om te kunnen 
deelnemen aan het programma.  
  
Ouderencommissie 
(Soetje Heidema, Harm Koerts)  
Op verzoek van de commissies zal met het bestuur worden overlegd of de 
ouderenmiddag kan worden verplaatst naar de woensdagmiddag 10 juni.  
Informatie daarover volgt later. 
  

 Sponsorcommissie 
(Menso Oosting) 
 De sponsorcommissie is zeer actief aan het werven. Inmiddels heeft de NAM zich 
bereid verklaard voor een bedrag van € 500,= bij te dragen aan het Dorpenfeest.  
Bij o.a. het leefbaarheidfonds van de Gemeente Slochteren zal een verzoek om een 
bijdrage worden ingediend. Suggesties voor eventuele sponsoren zijn uiteraard 
welkom en kunnen worden doorgegeven op mensooosting@hotmail.com.    
 
Muziekcommissie 
(René Wardenaar, Alex Otten, Simon Gerds) 
René Wardenaar heeft laten weten dat de muziekcommissie druk doende is met de 
muzikale invulling van de verschillende avonden. Er is o.a. contact gelegd met een 
artiestenbureau. Het plan voor zaterdag 6 juni (na de optocht) is een rock and roll- 
achtige avond te verzorgen en voor de grote feestavond (zaterdag 13 juni) een  
spetterende all round band + publiekstrekker (bv. Voice of Holland artiest) te 
contracteren. Voor de Hollandse Avond (vrijdag 12 juni) wordt gekeken naar 2-3 
artiesten + DJ. Met de culturele commissie zal contact worden gelegd over de 
muzikale omlijsting van dinsdag 9 juni.    
 
Bar-/kantinecommissie  
(Monique van Klaveren, Albert Koers, Jan Weites)  
Loopt, geen informatie. 
 
Culturele Commissie 
(Herma Kwak)  
Door Herma Kwak worden kandidaten aangezocht om het programma van de 
culturele dag in te vullen. Wordt vervolgd.   

 
 Commissie Heule Spannnde Wandeltocht  
 (Yvonne Grimme, Casper Pleijendal) 
 De Heule Spannnde Wandeltocht (spokentocht) wordt gehouden op vrijdag 20 maart 
 2015 en is bedoeld als opwarmer voor het Dorpenfeest en teambuilding voor de 
 karrenbouwers/straatversierders. Leeftijdgrens: 18+. Nadere informatie volgt t.z.t. 
 via de straatcoördinatoren. 
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4 Website  

 (Martha Posthumus) 
 De website is inmiddels online en raakt al aardig gevuld. Jennifer van der Meer is 
 bereid gevonden de facebook/twitter pagina’s actueel te houden.  
 Eventuele verzoeken tot plaatsing van artikelen/mededelingen op de website moeten 
 altijd via secretariaat@dorpenfeest.nl lopen. Gekeken wordt of er een forum kan 
 worden aangemaakt op de website, waarop rechtstreeks kan worden 
 gecommuniceerd met elkaar (bv. oproepen/uitwisseling materialen voor de  
 wagens, etc.).   
 
5 Wv.t.t.k./Rondvraag 

 * Meerstad: van Meerstad wordt nog bericht afgewacht over het wel/niet  
  deelnemen aan het Dorpenfeest;  
 * verzekeringen: Op 19 november a.s. zal Sietze een door de Gemeente  
  Slochteren georganiseerde bijeenkomst omtrent de vrijwilligersverzekering  
  bijwonen. N.a.v. vele vragen over dit onderwerp (wat valt wel/niet onder de  
  evenementenverzekering, hoe zit het met de deelnemers/chauffeurs op de  
  wagens en vrijwilligers die buiten de gemeente Slochteren wonen (NOVO),  
  etc.) zal Sietze  zorgen voor een duidelijk overzicht op schrift en dat t.z.t. 
  op de website laten plaatsen;   
 * vrijwilligers: een lijstje met daarop vermeld waarvoor exact vrijwilligers nodig 
  zijn, zal binnenkort via de straatcoördinatoren worden verspreid. 
   
6 Datum volgende vergadering  

De eerstvolgende vergadering zal worden gehouden op maandag 12 januari 2015 

om 20.00 uur in de voetbalkantine; uitnodigingen worden tijdig en via  
e-mail verzonden.  

 
 
GC 14-11-14 


