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In 2020 bestaat Diessen 1650 jaar
Maar wat is ‘bestaan’? Wat markeert dan het begin van Diessen in het jaar
370 na Christus? Onze regio behoorde tot het Romeinse Rijk maar er
woonden her en der wel allerlei stammen waaronder Saksen en Franken.
Ene Ammianus Marcellinus beschrijft hoe in 370 de Romeinen ‘te Deusone
in het land der Franken’ een Saksische stam in de pan heeft gehakt. Geen
vrolijk bericht maar wel de vroegste schriftelijke bevestiging van bewoning
van het gebied Deusone wat ongetwijfeld staat voor Diessen. Vandaar....
Diessen 1650 jaar kunnen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Er is een
koepelstichting; Diessen1650 opgericht en er zijn werkgroepen gevormd
om het plan uit te werken en de diverse feestelijkheden op te tuigen voor
de bewoners van Diessen, Baarschot en Haghorst.
Hoewel nog veel moet worden uitgewerkt hebben we het volgende plan:
•
•
•
•

•

•

‘Diessen1650’ krijgt een eigen gezicht met logo en zal die tijd
herkenbaar ‘overal’ aanwezig zijn.
De festiviteiten worden gespreid over 2020 om zoveel mogelijk
dorpsbewoners en verenigingen deel te laten nemen.
De start is ergens begin 2020 met een feestelijke happening..
o ..en najaar 2020 ook weer feestelijk worden afgesloten.
Het weekend van 12 en 13 september, de week ná de Diessense
Kermis zal het hoogtepunt van de festiviteiten worden.
o Met als plan een feesttent, mooi weer en veel meer....
Omdat Diessen een rijk en veelzijdig verenigingsleven is het plan
dat verenigingen met hun eigen activiteiten gedurende het jaar
2020 inhaken op ‘Diessen1650’:
o Dat kan bv een toernooi zijn wat men toch al wilde
organiseren maar dan wordt het ’t Diessen1650-toernooi.
o Wij zorgen dan voor de nodige aankleding met vlaggen etc.
maar ook een speciaal en uniek Diessen1650 vaantje wat na
afloop feestelijk wordt uitgereikt aan de winnaar.
o Om te voorkomen dat verenigingen elkaar voor de voeten
lopen gaan we begin 2019 de agenda samenstellen van de
deelnemende verenigingen.
Financiering is uit opbrengst festiviteiten, sponsoring en een nog
nader vast te stellen startsubsidie van de gemeente Hilvarenbeek.

We gaan er een mooi feest van maken!
Namens de organisatie Diessen1650,
Emile Gimbrère
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Stichting Diessen1650
De stichting is 9 november 2018 opgericht en heeft als doel:
‘Het mogelijk maken en organiseren in het jaar 2020 van festiviteiten rond
het 1650 jarig bestaan van Diessen als regio met de dorpskernen Diessen,
Baarschot en Haghorst. De festiviteiten worden over het jaar verspreid
met de intentie zoveel mogelijk bewoners en lokale verenigingen deel te
laten nemen.’
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
•
•
•

Emile Gimbrère, voorzitter
Hein van der Sanden, secretaris
Gerard Ramaekers, penningmeester

Werkgroep Diessen1650
De werkgroep heeft tot taak ‘de feitelijke uitvoering van de diverse
plannen te faciliteren’ De werkgroep bestaat uit de volgende leden:
•
•

•

Bestuursleden stichting
Overige leden:
o Marian van de Biggelaar
o Leon Bijsterveldt
o Jan van Gils
o Ine Gimbrère
o Kim van Korven
o Jac Linnemans
o Henriette Timmermans
Er zijn de volgende sub werkgroepen:
o Communicatie en PR: Gerard (digitaal), Kim, Leon
o Financiën en Sponsoren: Emile
o Horeca en Feesttent: Leon,
o Verenigingen: Ine en Henriette
o Wandeltocht: Marian, Hein, Jan

Communicatie
Diessen1650 krijgt een eigen logo middels het actualiseren en
digitaliseren van het Diessen1625 logo, zodanig dat we het op alle
communicatie uitingen kunnen gebruiken.
De website Diessen1650.nl bestaat al en het Werk in Uitvoering zal
worden gedaan door Gerard Ramaekers.
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Kim van Korven gaat de Facebook omgeving opzetten.
Aan de oost en west toegang van Diessen zullen stalen Romeinse krijgers
worden geplaatst met ruimte voor annoncering komende evenementen.
Bestuur en werkgroep leden communiceren met elkaar via een eigen
emailadres: voornaam@diessen1650.nl en voor de externe
communicatie wordt info@diessen.nl gebruikt.
De AVG is geborgd.

Commissie van Aanbeveling
De commissie bestaat uit:
•
•

Burgemeester van Hilvarenbeek Ryan Palmen
Notaris Inge Arts uit Hilvarenbeek

Financiën
We zullen beslist sponsorgelden nodig hebben om het festijn financieel
rond te krijgen. We denken aan:
•
•

Geselecteerde sponsors benaderen via de PR Commissie
Een Club van Vrienden van Diessen1650 opzetten.
o Vnl. voor de lokale sponsoren die financieel en materieel
bijdragen aan het festijn.
o ‘Wij-Wel’ heeft al een bijdrage van € 500 toegezegd.
o Een bijdrage van de gemeente Hilvarenbeek is reeds
toegezegd.
o Het feestweekend van 12/13 september hopen we middels de
feesttent opbrengsten budget neutraal te kunnen uitvoeren.

We verwachten kosten voor de volgende activiteiten/posten:
•
•
•
•
•
•
•

Stichtingsakte
Maken logo
Opzet website en hosten website
Maken 5-10 vlaggen en 20-30 vaantjes
Kantoor/vergader kosten
Huur tent 12/13 sept?
Bijzondere activiteiten 12/13 september

Planning
In grote lijnen ziet het plan er als volgt uit:
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•

•

•

2018
o
o
o
o
o
2019
o
o
o
o
2020
o
o
o
o
o

organisatie rond maken (tot september)
logo/website
verenigingen inventariseren en (deels persoonlijk) benaderen
voorlopig deelname plan verenigingen opstellen
sponsoren selecteren/benaderen
Deelnemende verenigingen in plan onderbrengen
Sponsorgelden binnen ‘hengelen’
Opening/sluiting en 12/13 september vorm geven
Plan 2020 afronden
Puntjes op de i..
Openings-festijn ergens in mei.
Sluitings-festijn begin oktober
Daartussen Diessen1650 ‘toernooien’ van verenigingen.
Feestelijk weekend 12/13 september

In een planning spreadsheet zal de voortgang worden gevolgd. Zie
voorbeeld.
Eind 2020 zal de Stichting Diessen1650 worden opgeheven en de baten
vereffend.
Planning spreadsheet (voorbeeld)

Voorlopig overzicht Verenigingen en hun Activiteiten
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Januari

Contact
ver.

Harmonie

NYconcert

Februari
De Stopnaolden
Jeu de Boules

Carnaval
Toernooi

Maart
Zandligt
April

Dorpen toernooi

Hilde
Diosna

Judo toernooi
Koningsdag

Mei
Utdoetertoe

Durpkestocht

Juni
DSV
DSV
RKDSV
Zandligt

Wandel 4-daagse
Korfbal toernooi
7 tegen 7 toernooi
Clubkampioenschp

Juli
EDN
Gilde St Sebast.
??
Baarschot

Blubberrun
Herculesbeker
Fiets 4 daagse
jaarmarkt

Augustus
Scholen
Haghorst

kindervakantieweek
Spektakel

September
Diessen
Diessen1650
Gilde St Joris
Jeu de Boules
Baars bikers
Diessen

xx-01

kermis
12/13 weekend
kofferbakmarkt
kermistoernooi
MTB tocht
Oldtimerrit bromm.
Oldtimerrit auto

Oktober
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Harmonie??

Eindconcert D.1650

Verenigingen
Volleybal de Hilver
zonder
Biljartver. Trefpunt
aktiviteitmeldeing Biljartver. W=K
Zang en Vriendschp
Buurtverenigingen
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