Update Horeca & Carnaval 2023
Beste carnavalsliefhebbers,
In april hebben wij via onze kanalen iedereen uitgenodigd om mee te denken over de
toekomst van het Puitenolse Carnaval. Met ongeveer 22 personen hebben we op de eerste
brainstormsessie in mei een hoop wensen op papier gezet. Er werd vooral gedacht in
nieuwe mogelijkheden. In een tweede sessie in juni is met de aanwezigen een overzicht
gemaakt met de zaken die eruit sprongen voor organisatoren en carnavalsvierders.
Er is o.a. gekeken naar
- (nieuwe) locatie(s)
- maken van afspraken

- welke evenementen
- bereiken van verschillende doelgroepen

Het doel is om samen op te trekken, dingen goed af te stemmen, en met een frisse kijk het
Puitenolse feest te behouden voor jong en oud.
Bij iedereen kwam terug dat we de succesvolle activiteiten die al georganiseerd worden,
niet kwijt willen.
Daarnaast willen we er ook voor zorgen dat er voor alle leeftijden iets te doen is.
Dat betekent dat de bals in de avond toegankelijk moeten worden vanaf leeftijd 15+.
Verdere zaken waar meerdere mensen het wel in zagen zitten waren:
-Bal waar zowel dweilbands, Disc-Jockey en artiest(en) aanwezig zijn en jong en oud zich
met elkaar mengen in het feestgedruis.
-Feest op het plein op zondagmiddag na de optocht.
-Extra activiteiten organiseren voor de ouderen die niet in een volle zaal willen feesten.
-Eventueel een artiest regelen voor op een dikkopenbal.
-Extra Dikkopenbal organiseren voor de Carnaval.
We willen transparant zijn en blijven en daarom blijven we het komende half jaar jullie
informeren via deze updates. Carnaval maken we samen! Daarom wil het S.O.K.-bestuur
met de carnavalsvierders, bal organisatoren, horeca en gemeente nauw in contact blijven.
Alleen op die manier kunnen we in 2023, en de vele jaren die daarop volgen, het mooiste
feest van het jaar CARNAVAL IN UT PUITENOL blijven vieren..
Mocht je nog een goede aanvulling hebben op bovenstaande plannen, je kennis in willen
zetten of een steentje bij willen dragen met hand- en spandiensten laat het ons dan weten
via secretariaat@puitenol.nl

Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting Oudenbossche Karnaval

Tijdschema naar Carnaval 2023
April 2022

Uitnodiging Brainstormsessie aan alle Puiten

Door bestuur S.O.K.

Mei 2022

Brainstormsessie met aangemelde
enthousiastelingen, organisatoren en bestuur.

Openbare
bijeenkomst

Begin Juni
2022

Presentatie samenvatting brainstormsessie en
nadenken over het vervolg

Openbare
bijeenkomst

Eind Juni
2022

Delen van laatste samenvatting aan Puitenol

Door bestuur S.O.K.

Juli &
Augustus
2022

Contact S.O.K. met gemeente over nieuwe plannen
Contact met Horeca
Uitnodigen mensen met het verzoek om aan te
sluiten bij de organisatie van nieuwe activiteiten.
Mogelijkheden voor een feesttent uitzoeken.
September Concretiseren plannen!
2022
Goed in beeld krijgen wat de mogelijkheden zijn
voor het vieren van Carnaval 2023 bij de Gemeente
en Horeca.
Werkgroepen aan zet brengen.

Door bestuur S.O.K.

Door bestuur S.O.K.

