Beste bewoners van Thesinge

Geloof het of niet maar het is al weer ruim vier jaar geleden dat we met z’n allen de feestweek van Thesinge
vierden. En over iets meer dan een half jaar is het alweer zover. Van 4 t/m 9 mei 2015 staat de feestweek 2015
op het programma!!!!
Inmiddels wordt het al weer vroeg donker en lijkt de herfst zijn intrede te hebben gedaan. Een mooi moment
om eens even stil te staan bij de organisatie van de feestweek.
Het eerste initiatief voor de organisatie van de feestweek is al door het bestuur van Dorpsbelangen genomen.
In de laatste jaarvergadering is gesproken over een thema voor de feestweek en er is een clubje vrijwilligers
bijeen gezocht om de eerste organisatorische stappen te ondernemen.
Zoals voor heel veel activiteiten in ons prachtige Thesinge geldt voor de feestweek ook het motto; Veur elk en
ain, deur elk en ain.
Zonder de inbreng en inzet van elk en ain geen feestweek. Om met elkaar van gedachten te wisselen over de
feestweek 2015 nodigen wij jullie uit om as woensdag 22 oktober om 20.00 in het Trefpunt de eerste
feestweek vergadering bij te wonen.
In de vorige nieuwsbrief is een indeling gemaakt in “wijken”. Aan alle wijken wordt gevraagd een deel van de
organisatie van het feest voor zijn/haar rekening te nemen. Nogmaals; alleen met de inzet van iedereen is de
feestweek te organiseren. A.s. woensdag de 22e oktober willen we bespreken wat – en hoe we weer tot een
daverende feestweek kunnen komen. Is er animo genoeg, wie heeft er al goed ideeën, wat mogen we beslist
niet vergeten, wat was vorige jaren mooi en voor herhaling vatbaar enz. enz.
Aan jullie het verzoek met een aantal “wijkgenoten” te overleggen wie van jullie de 22e naar het Trefpunt
komt. Wat ons betreft; kom allemaal, hoe meer, hoe beter, maar kom minimaal met z’n tweeën!
Op de agenda staat in ieder geval een prachtige presentatie van Paul waarin het thema voor de feestweek
wordt toegelicht, we bespreken de globale indeling van de week en we zullen iedere dag van de feestweek aan
een wijk koppelen. En uiteraard is er tijd en gelegenheid voor vragen, opmerkingen, suggesties en ideeën. Er is
ook al een emailadres voor “feestweek berichten”. Naar feestweekthesinge@gmail.com kunnen alle berichten
met betrekking tot de feestweek worden gemaild. Op dit adres kunt u ook melden dat u de 22e oktober
aanwezig bent. Zo weten van te voren dat we voldoende opkomst hebben.

Ik hoop velen van u te zien as woensdag 22 oktober,

Met feestelijke groet,
De eerste feestweekvrijwilligers;
Alex Mollema
Paul Witkamp
Luit Oomkes
Esther Ottens
Hans Wind

Ter info de wijkindeling (kleine wijziging tov de eerdere publicatie in de Nieuwsbrief):
De “feestwijken”; 1) Lageweg en Schuttelaan, 2) Dijk en Singel, 3) Dorp, Bakkerstraat en Moeshorn, 4)
Kerkstraat en Molenhorn, 5) Molenweg en Achter Thesinge

