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Agendapunten 

o Evaluatie 2019 
o Dromen 2020 
o Subsidie/ financiering 
o Kernteam 
o Vrijwilligers/ film 

 
1. Subsidie/ financiering: 

Geruchten. Ge Woning wrok over 2019. Tempel doet niet meer mee, zelf feest 
organiseren; 2000 euro 
 
Klaas en Korbi gaan uitzoeken welke fondsen we aan kunnen schrijven; ieder geval 
Rabofonds, vrijwillig jeugdwerk. 
 
Leefbaarheidsgelden; BB (3000)(aanvraag Klaas/ Korbi), AB (1500-2500 (aanvraag 
Wendy)), WH (2500), Tempel (…..)(aanvraag Wendy), CKE (Wendy doet aanvraag), ’t 
Hool (aanvraag via Wendy), Vlokhoven (Antoinette doet aanvraag) 
 
Korbi zoekt een contactpersoon in ’t Hool, Wendy in de Achtse Barrier, Jack de 
Kroon/ Mieke Voll wordt de contactpersoon van de Woenselse Heide. Jack de Kroon 
wil graag in het Kernteam 
 

2. Evaluatie 2019: 
Hoogtepunten: 
o pizzamoment (samenzijn, samen na genieten) 
o Joost danst voor de tent 
o feedback van veel mensen, veel waardering ook van verkopers, vrijwilligers, 

team 
o Herkenbaarheid d.m.v shirts 
o Saamhorigheid, niet alleen op de dag zelf maar ook na afloop 
o Water snel geregelt 
o Zorgcentrum sluit aan 
o Hele dag 
o Kinderboerderij 
o Het begin van het feest, toen de mensen kwamen 
o De sfeer; mensen op kleedje in allerlei samenstellingen, genietend en spraken   

waardering uit 
o Mensen uit het Hool vragen naar ‘ hoe we het zo goed neergezet hebben’ 
o Goud iets, alleen maar lof 
o Mensen consumeren het feest en zijn tevreden 
o Goed geregeld, de club is 1 
o Mooi geheel, allerlei mensen 



o Diversiteit aan mensen, de verbinding tussen de mensen, nieuwe ontmoetingen 
o Scouting; vonden het zo leuk dat ze allemaal bleven, zelf nieuwe initiatieven 
o Indeling veld als stroom was goed 
o Sfeer is goed 
o Geluid was echt goed 
o Eazzup succes 

 
Minpunten: 
- Geluid 2e podium 
- Parkeren op het terrein 
- Vast op 1 plek, weinig momenten kunnen rondlopen 
- Lunchpakketten; kan veel hygiënischer (met plastic handschoenen) en royaler 

(koelaanhanger BB lenen voor 2020) 
Vrijwilligers nog meer in de watten leggen, vriendelijkheid, gastvrijheid.  
Antoinette samen met BC zou graag vrijwilligers willen coördineren.  
Duidelijke pionnen neerzetten. 

- Open staan voor elkaars ideeën 
- Waterpunt 
- Vijveractiviteiten (Nol van de Blije Big vragen voor advies) (evt het Koppeltje ; 

visvereniging vragen voor 2020) 
- Stroom doorschakelen lukt niet altijd ( Marrokkaanse kraan) 

 
 

3. Dromen 2020: 
 
3 pijlers;  

- muziek, 
- kraampjes (eten, tweede handskleding, speelgoedmarkt),  
- diverse activiteiten (spelletjes, plezier, jezelf presenteren) 
Daarnaast hebben we de setting (horeca, drank) 
 
Denken vanuit de 3 pijlers, hier ook mensen uit het kernteam opzetten. 
Groei in de setting, sfeer behouden (puurheid, eerlijkheid) niet te ‘professioneel”, 
verwachtingspatroon van mensen (feestje met biertje en muziek). Laagdrempeligheid, 
sfeer en ontmoeting zijn het belangrijkste. 

 
Ideeën:  
- Zelf churros bakken 
- Groepsap vrijwilligers en boa 
- Parkeerkaarten uitgeven 
- Hartveilig op een andere plek weg van de harde muziek 
- Björn vrijplannen  
- Ruimte achter de grote tent evt ook gebruiken 
- Nog steeds veel mensen weten niet dat het is, huis aan huis flyeren 
- Humphrey niet  
- Allroundbandje 2020 
- Nog meer waterflesjes  



- Rolstoelen pad 
- Entreeboog 
- Buikschuifbaan Splinter 
- Dieren Splinter  
- Podium met doeken erachter 
- Iets speciaals voor het lustrum 
- Zelf foto maken in leuk frame/ fotohokje 
- Nadenken over de grote tent volgend jaar 
- Dorpje waar mensen rond kunnen lopen en waar je vanalles kunt doen? 
- Woensels muziekkorps willen ook graag meedoen…. Kernteam wil graag 

Bluswerruk ipv Gracia en WMC 
- Culturele activiteiten/ ideeën; Theater, circus, Joris Zillekens leuk en kleinschalig. 

Simsalabim geeft ook een voorstelling, creatief, parktheater, Mibosi, 
Verschillende muzieksoorten (afrikaans, marrokaans), samen zingen 

- 2e veld inrichten als een wat rustiger stuk; hooibalen 
 

VRIJWILLGERSAVOND; 
Maandag 28 oktober 19u VTA Blixems. @Marjan: zou jij iedereen uit willen nodigen? 
Volgende WW zondag 21 juni van 14.00 tot 19.00 uur 
 
 
Evaluatiepunten welke aangedragen op de vrijwilligersavond: 
 

- Mooie dag 
- Regelmatig afgelost worden positief  
- Tussendoor zelf ook kijken 
- Bar zo druk dat we niet hebben kunnen afwisselen, meer mensen erbij 
- Opzet dag; leuke spellen 
- Veld bij de glijbaan voelt als eiland  
- Bar ook op het eiland  
- Meer parasollen 
- Opstelling kraampjes anders  
- Verschillende eethoeken, meer ruimte 
- Het weer speelt grote rol 
- Jongerenhoek 
- Meldpunt rommelig vrijwilligers , evt groot bord vrijwilligers, bonnen 
- Duidelijk eindpunt  
- Opening ; duidelijk eindpunt  
- Meteen evaluatie met mail erbij 
- Terrein op via Houthaelen voor bedrijven niet duidelijk  
- Geparkeerde auto’s niet bij Houthaelenlaan 
- Shirts : leuk 
- Consumptiebonnen/ drinken; alles was op. Meer bonnen voor mensen hele dag. 
-  Meer flessen water. 
- Muziek;  
- Humphrey vals 
- Geluid was goed 



- Reggae Blusswerruk heel goed 
- Gat tussen tent en publiek erg groot 
- Goede band via familiespektakel 
- Eigen bijdrage Bijdrage Geco’s  

(Sylvie en Mieke) 
- Eetstraat uit elkaar halen 
- Plaats van de bar bij dorpjes  
- Plattegrond uitdelen 
- Ariansgroep/ toneel 
- T hool  
- Goochelaar ballonnenclowh ( antoinette, vader van Björn) 
- Vrijwilligers  

Oproep Facebook 
Persoonlijk aanspreken 

- Weer sfeer  
- Grote bellenblaas via familiespektakel met workshop “bubbeisches” 
- Nagellakken stonden te warm, meer schaduw 
- Niet professionele schminker voelde zich ongemakkelijk  
- Suiker van de suikerspin was weer op 
 

 

Agenda bijeenkomst maandag 2 december 

 
- Korte samenvatting evaluatie 2019 (nav bijeenkomst kernteam en 

vrijwilligersavond) 
- Concept 2020: Muziek, eten, activiteiten (verdeling kernteam) 
- Doornemen activiteiten 2019; welke willen we zeker meenemen naar 2020? 

 


