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Beste Buurtgenoten,
Zoals jullie natuurlijk allemaal weten, wordt eens in de vijf jaar in Dalerveen het
School- en Volksfeest georganiseerd voor de inwoners van de dorpen Dalerveen,
Stieltjeskanaal, Den Hool en Holsloot. In 2017 is het weer zover!
De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang en een datum voor het feest is
inmiddels vastgesteld. In 2017 zal het School- en Volksfeest worden gehouden in het
weekeind van 15 t/m 18 juni.
Hoewel het programma nog niet helemaal rond is, zullen een aantal vaste onderdelen
natuurlijk terugkomen: het programma voor de kinderen van de basisschool op
vrijdag, de feestavonden en de optocht. Nieuw is dat de optocht op donderdagavond
door het dorp zal trekken. We hebben het feest weekend het thema ‘Reizen’
meegegeven.
Ook voor de te maken praalwagens hanteren we dit thema. Hoewel dit thema erg
breed is en er dus op vele creatieve manieren invulling aan kan worden gegeven,
willen we jullie vragen om het onderwerp van je wagen door te geven aan Gert Bruins
(bij voorkeur per mail: padhuizerveld@gmail.com, t: 0524-517875, m: 06-19414604).
Doe dit uiterlijk voor 1 februari 2017 maar liefst natuurlijk zo snel mogelijk om
teleurstellingen te voorkomen.
De verschillende buurten en de Stidalschool worden in de organisatie commissie
vertegenwoordigd door de volgende personen:
Personeel Stidalschool:
Ouders Stidalschool:
Stieltjeskanaal:
De Haar:
Middenbuurt:
Zuideind:

Diana Hagel (penningmeester)
Ester Otten en Clara Oost
Marit Hilhorst en Gert Bruins
Albert Tempels (voorzitter)
Roelof Meppelink
Gerco Otten (secretaris)

We hebben ondanks diverse pogingen nog geen vertegenwoordiger(s) uit Den
Hool/Holsloot gevonden. Mocht uit deze dorpen alsnog iemand willen mee helpen
met de organisatie: graag, meld dit dan bij één van bovengenoemde mensen.
Mocht je nog vragen, opmerkingen of suggesties hebben, neem dan gerust contact
op met één van de commissie leden. We zullen je verder regelmatig op de hoogte
houden via deze infobrieven maar voor de meest up-to-date informatie kun je ook
terecht op onze website: www.SchoolfeestDalerveen.nl of via facebook.
Vriendelijke groeten van de organisatie commissie.

