Notulen vergadering feestcommissie/aanjagers gehouden op 4 febr.2010
in het Mfc
*Aanwezig: Ellen Barkhuysen Lubberts,Diewerke Wierts,Geert Ellens,Nicole
Suurland,Elisabeth Meendering,Andrea Ramaker,Anton Jansen en Harry de Jonge
*Afwezig met kennisgeving: Otto Pauwels en Suzanna Schokker
Onderstaand de agendapunten die we hebben besproken.
Thema Feestweek: Als thema voor de feestweek hebben we uit de vele opties gekozen voor
“VAKANTIE”(dit was niks moet alles mag)dit thema zal als rode draad door de feestweek lopen.
Enkele opties waren b.v. winter,kerst,crisis,flower power,sprookjes,stripfiguren,sport.
Voor vakantie is gekozen omdat dit wel passend is voor de tijd van het jaar en er zijn
mogelijkheden zat om van dit thema iets passends te maken.
Buurtversiering: De aanjagers gaan hun best doen om alle buurtbewoners te mobiliseren en
daarmee de leukste, mooiste…….ideeën uit te werken tot de leukste buurtversiering.
Ook hebben we afgesproken dat elke buurtgroep €100,00 als startkapitaal krijgt van de
feestcommissie om daarmee de aanloopkosten ( kopieerwerk,vergaderkosten enz. enz.) te kunnen
betalen.
De buurtversiering zal door een vakkundige jury worden bekeken en haar oordeel geven over wie
de beste of minst beste word uitgekozen.
De versiering word woensdag 9 juni vanaf 20.00 uur beoordeeld.
Er waren nog leuke ideeën over hoe een buurt te gaan versieren enkele ideeën waren:
vakantieman, of een vakantieland, wintersportvakantie enz. enz.
Het programma feestweek: Ook hier had de feestcommissie een concept voor maar ook hier
hebben we een paar kleine wijzigingen in aangebracht.
Het programma word als volgt:
Donderdag 10 juni:
Vrijdag 11 juni:
Zaterdag 12 juni:

18.30 uur – 20.30 uur viswedstrijd (ludiek)
20.45 uur – 01.00 uur officiële opening feestweek en toekenning prijzen
Buurtversiering met live muziek
19.30 uur – 01.00 uur playbackshow met deelname uit elke buurtgroep en
vrije deelname inwoners, en dorpsbetrokkenen
vanaf 13.00 uur
ipv klootschieten een Zeskamp. Org. Buurten i.s.m.
Tot uiterlijk 16.30 uur FC.ook gaan we voor de basisschoolkids een
Spellen parcours uitzetten (mmv ouders)
Vanaf 20.00 uur
eindfeest met live muziek

Ik heb de zeskamp op 13.00 uur gezet zodat inwoners die evt nog naar een winkel willen, de
mogelijkheid hebben in de ochtend (vanzelfsprekend is iedereen daar vrij in)
Tevens heeft de organisatie de tijd om de zeskamp voor te bereiden.
De zeskamp word rondom het mfc en evt. de kerk of camping gehouden.
Enkele ideeën waren Luchtbeddenrace, tent opzetten, parasolwerpen,badpakrace,specieton varen
buikglijden enz. enz. zolang het maar in het thema VAKANTIE past en natuurlijk onder het motto
hoe gekker hoe leuker.
Tevens gaan we bij de gemeente een aanvraag indienen om de weg bij het mfc tijdens de zeskamp
te stremmen en een omleiding zou evt. over de polderweg/kaw kunnen zijn. (actie FC)
Voor de zaterdagavond kunnen we een dresscode toepassen ook geheel in het thema VAKANTIE
namelijk vakantie smoking.
In alle spellen zijn er punten te verdienen voor de buurt, de puntentelling gaan we op een groot
scorebord bijhouden (actieFC)

Volgende vergadering 25 maart om 20.00 uur in het Mfc

