Eerste overleg, 22 oktober 2014

Welkom

Introductie
Uit welke personen bestaat het feestweek comité?
Hans Wind, Alex Mollema, Esther Ottens, Luit Oomkes, Paul Witkamp

Doel van deze avond?
Toelichting geven op het thema oud & nieuw

Toelichting en overeenstemming over organisatie structuur
Enthousiasme en draagvlak creëren in het dorp over de feestweek

Thema Oud & Nieuw
Zien

Proeven

Generaties verbinden
Horen

Beelden zeggen meer dan 10.000 woorden
Promotie filmpje, ook te bekijken op youtube: Zoeken op feestweek thesinge

Thema Oud & Nieuw, mogelijke activiteiten
Zien

-

Dansavond, verschillende stijlen
Filmmarathon, van jaren 50 naar nu
Kleding, modeshow vroeger en nu
Techniek, ontwikkeling van bepaald
voertuig of apparaat

- Samen eten, meerdere gangen
waarbij voorgerecht modern,
hoofdgerecht ‘ouderwets’ etc.
- Drinken, borrels van toen en nu
- Proeverij, bier en/of wijn

Proeven

Generaties verbinden

Horen

- Instrumenten vs. digitaal
- Dj mixen
- Feest met verschillende stijlen
muziek

Waarom dit thema?
- Jongere generaties leren van ouderen
-

bijv. bij dodenherdenking/bevrijdingsdag kunnen ouderen vertellen over hoe het er in de
oorlog aan toe ging.

- Bewustwording creëren
-

-

bij jongeren, hoe luxe is het dat je de was nu in een mand gooit en het een dag later schoon in
je kast hangt?
bij ouderen, waarom hebben de jonge generaties het altijd druk?

-

wat is er zo leuk/handig aan social media en internet. Hoe werkt het?

-

Bij alles wat je kunt bedenken heb je een oude en nieuwe variant, eten, dans, speelgoed,
mobiliteit, etc.

- Oud leert van jong

- Op veel gebieden toepasbaar

- Alle generaties in Thesinge kunnen meedoen en iets bedenken
-

Bij andere thema’s, bijvoorbeeld koken of jaren 70, is het lastiger voor bepaalde groepen
hieraan mee te doen.

- ‘Misverstanden’ over generaties aan de kaak stellen
-

Oudere mensen zeuren altijd?
Jongelui zijn luidruchtig en asociaal?

-

Vergrijzing slaat toe, jongere generaties nemen het stokje over. Als je elkaar achtergronden kent
weet je waar de behoeftes zitten en kan hier voor gezorgd worden.

- Verbinden

Organisatie opzet
-

Opzet is dezelfde als voorgaande jaren.

-

Stratenteams organiseren eigen dag(deel) met
activiteiten die overeenkomen met het thema.

-

Feesttent kan gebruikt worden, podium,
beeld/geluid, eten/drinken wordt door feestweek
comité gefaciliteerd tenzij er speciale wensen zijn.
Uiteraard kunnen de activiteiten ook in de
desbetreffende straten plaatsvinden.

-

Alle generaties kunnen meedoen.

-

Feestweek comité verzorgt de algemene zaken, de
stratenteams verzorgen 1 dag(deel) van de week.

-

Stratenteams leveren een reële begroting plus
plan wat ze willen gaan doen.

Dagindeling
- Maandag 4 mei
-

Dodenherdenking: s ’avonds iets ingetogens bij monument smidshoek. Wellicht een film in de tent/het trefpunt. Wordt
verzorgd door feestweek comité

- Dinsdag 5 mei
-

Bevrijdingsdag: 1 keer in de 5 jaar is dit een ‘officiële’ vrije dag, dit is in 2015 het geval. Voorstel is een hele dag feest,
wellicht handig dat de meest enthousiaste straat deze dag (deels) organiseert

- Woensdag 6 mei
-

Wellicht iets rustigere dag vanwege de vorige dag/avond, 1 dagdeel aan activiteiten. Wellicht iets voor de
kleintjes/tieners?

- Donderdag 7 mei
-

1 dagdeel aan activiteiten, wellicht iets voor ouderen?

-

1 dagdeel activiteiten, wellicht s ’avonds met daarna feest in de feesttent

-

Afsluiting, hele dag feest met aansluitend voor jong en oud muziek in de feesttent

- Vrijdag 8 mei

- Zaterdag 9 mei

Dit zijn uitsluitend suggesties, het is aan de stratenteams zelf hoeveel tijd zij willen invullen
met activiteiten. Zolang zij maar:
- 1 dag(deel) invullen;
- De activiteiten gerelateerd zijn aan het thema;
- Het op alle fronten toegankelijk is voor jong en oud.

Suggesties van het feestweek comité
Uitdagingen, zoals in 1985

Elk stratenteam bedenkt binnen hun dag(deel) programma een uitdaging. De
stratenteams gaan deze uitdaging met elkaar aan, zo ontstaat er tijdens de hele feestweek
een competitie wat zorgt voor extra spanning en sensatie! Bijvoorbeeld, zoveel mogelijk
mensen in 1 auto..

Tuinversiering, thema per stratenteam

Alle inwoners van een stratenteam versieren hun tuin met iets dat als thema gekozen is
van oud naar nieuw. Bijvoorbeeld een muziekstraat waarbij van Frank Sinatra tot K3 in de
tuinen aanwezig zijn.

Tuinkeuring

Een streng geselecteerde jury gaat de Thesinger tuinen (die opgegeven zijn)
beoordelen op diverse punten. De mooiste 3 krijgen mooie prijzen.

Suggesties van het feestweek comité (2)
Een wereldrecord verbreken

Het Guiness book of record kan worden uitgenodigd tijdens een poging zodat we
Thesinge letterlijk en figuurlijk op de kaart zetten.

Vlaggen met logo van Thesinge

We laten een vlag ontwerpen met het logo van Thesinge, deze kunnen de mensen kopen
en hoort vervolgens bij het huis. Tijdens de feestweek, en verdere feestdagen, wordt deze
vlag gehesen.

En nu?
- Stratenteam koppelen aan iemand van feestweek comité
-

Elk stratenteam krijgt vast aanspreekpunt binnen feestweek comité

- Hebben stratenteams al voorkeur voor dag?
-

Zo ja dan kan dit nu worden aangegeven en wordt dit vastgelegd

- Zijn er verder nog suggesties/ideeën die betrekking hebben op overall aanpak
-

Moet het feestweek comité nog ergens rekening mee houden, zijn er nog tips hoe e.e.a. aan te pakken? Er is bijv. al
een idee aangedragen om vlaggen met logo van Thesinge te verkopen.

- Zijn er ideeën over acties om geld te genereren
-

Op dit moment heeft dorpsbelangen ongeveer de helft van de feestweek begroting gespaard, wat voor acties kunnen
er op touw worden gezet om geld op te halen. Liefst actieve acties, wie zou dit willen coördineren?

- Stratenteam coördinatoren gaan in gesprek met teams
-

Zorgen dat het gaat leven in de straat en in het dorp. Plannen en begroting maken, draaiboeken opstellen etc.
Suggesties van comité worden als agendapunten verspreidt zodat de stratenteams hier een besluit over kunnen
nemen.

- Constante communicatie tussen comité en stratenteam coördinatoren
-

Gaan er zaken niet goed, moeten er speciale dingen geregeld worden. Is er te weinig animo in een straat, etc.

Bedankt dat jullie er allemaal waren, we

Vragen?

weten dat iedereen het steeds drukker heeft.
Op deze manier laten we zien dat Thesinge
het nog steeds kan, veur en elk ain deur en
elk ain!
Vragen, suggesties kun je ook na deze vergadering stellen via feestweekthesinge@gmail.com.

Voor alle nieuwtjes en informatie kijk op www.thesinge.com of ga naar de Facebook pagina.
https://www.facebook.com/ThesingeDorpsbelangen

