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U bent van harte uitgenodigd voor Parasolgesprekken in uw buurt!
U komt toch ook?
Na jaren voorbereiden van het wijkverbeterplan Verzetsbuurt waar bewoners bij betrokken zijn geweest is
er ruim 1 1/2 jaar geleden een start gemaakt met de
fysieke wijkverbeterplan wat eind 2010 wordt opgeleverd. Daarnaast is er aandacht geweest voor de sociale aanpak van de Verzetsbuurt.
Nu de fysieke aanpak in een afrondende fase gaat
komen, is het van belang voor de leefbaarheid van de
buurt dat er bij u gecheckt wordt of het resultaat aan
de verwachtingen voldoet. Dit als een nazorgfase over
het “huidige gebruik” voor u als bewoner van de
buurt.
Om hier antwoord op te krijgen wordt u met drie parasolbijeenkomsten weer actief op straat benadert.
Een laagdrempelige werkwijze!

Om deze redenen worden begin september 2010 drie
parasolbijeenkomsten georganiseerd.
Onder het motto:
“Wordt de Verzetsbuurt na een stralende opknapbeurt
een Top buurt!”

Centraal staat de toets of het wijkverbeterplan aan de
verwachtingen voldoet en of er nog veranderingen
moeten komen. Tijdens de parasolgesprekken wordt
er aandacht besteedt aan de sociale samenleving en
er wordt getracht om bewoners te stimuleren hier zelf
ook een verantwoording in te nemen.

De drie bijeenkomsten vinden op 1, 6 en 7 september plaats.
Aanvang: 19:00-20:30 uur
Op diverse locaties in de buurt worden de gesprekken gevoerd.
Locaties voor de gesprekken
Jan Dekkerstraat:
Voor bewoners uit de straten: Jan Dekkerstraat, I Philipsonstraat,
T. Schipperstraat, Gebr. Poststraat, Juliana v Stolbergstraat, deel Adr. Baasstraat (onevenzijde)

colofon

Dr v/d Veldestraat:
Voor bewoners uit de straten Dr. v/d Veldestraat. R. Eikelboomstraat, deel K. de Raadstraat,
T. Schipperstraat, deel Adr. Baasstraat (evenzijde)
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Alb. Rozemanstraat:
Voor bewoners uit de straten Alb. Rozemanstraat, P. Dubbeldamstraat, W. de Zwijgerstraat,
deel van de K. de Raadstraat
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Sfeervolle Noorderlichtjes-parade, u doet toch ook mee?
Beste buurtbewoners!
Op woensdag 22 december 2010 zal voor het eerst de
Noorderlichtjesparade plaatsvinden in het centrum van
Hoogeveen. De gemeente Hoogeveen verwacht met dit
spektakel 25.000 bezoekers naar Hoogeveen te trekken,
een geweldig evenement dus.
Wat is precies de Noorderlichtjesparade?
Dit is een optocht van versierde verlichte wagens.
De gemeente heeft aan alle Smederijen die nu actief zijn de
uitnodiging gedaan om een versierde wagen te maken.
Zo ook aan onze buurt.
Wat vragen wij van u?
Wij willen als Verzetsbuurt graag meedoen met dit
geweldige initiatief. Maar dat kunnen wij als initiatiefgroep
natuurlijk niet alleen, daar hebben wij ook u voor nodig!
Het is de bedoeling om gedurende een week of 10 een
versierde wagen klaar te stomen voor de optocht.
We proberen een ruimte in onze buurt te vinden (overdekt)

waar we dit kunnen realiseren. Alle hulp is welkom, van
groot en klein.
Het gaat erom dat wij als buurt samen een prachtige wagen
mee kunnen laten rijden in de optocht.
U hoeft heus niet elke week mee te knutselen (mag natuurlijk wel). Vele handen maken licht werk, dus hoe meer mensen zich opgeven, hoe makkelijker de bezetting wordt.
De organisatie van de Noorderlichtjesparade is in handen
van René Karst en Evelyn Noordzij. René Karst heeft een
evenementenbureau en wil zich hier graag voor inzetten.
Beiden hebben aangegeven dat zij graag aan onze buurt
willen komen uitleggen wat precies de bedoeling is. Wij
denken dat u, na die uitleg, minstens zo enthousiast zult
zijn over het idee als wij!
Middels het antwoordstrookje (zie inlegvel) kunt u aangeven
of het idee u aanspreekt en of u mee zou willen helpen.
Graag horen wij ook van u of u geïnteresseerd bent in een
avond waarin René Karst en Evelyn Noordzij u komen vertellen wat precies de bedoeling is.

Opgaveformulier voor de informatieavond Noorderlichtjes-parade
( datum nader te bepalen)
Naam:…………………………………………………………………………………………..

Adres:………………………………………………………………………………………….

Postcode:……………………………………………………………………………………..

Woonplaats:………………………………………………………………………………….

Telefoonnummer:…………………………………………………………………………...
Emailadres:…………………………………………………………………………………..

Opgaveformulier vrijwilliger voor de Noorderlichtjes-parade

Naam:…………………………………………………………………………………………..

U moet het zo zien.
Gedurende ongeveer 10 weken gaan wij als buurt een
prachtige versierde verlichte wagen “in elkaar knutselen”.
Dit wordt vast een heel gezellig gebeuren!
Wij denken aan handige mensen, maar ook aan mensen
die verstand hebben van techniek. Maar wilt u alleen komen om de “werkers” van een kopje koffie te voorzien, dan
bent u ook welkom!
Het gaat erom dat we naast een prachtige wagen, ook samen als buurt iets doen!!

Leuke bijkomstigheid is dat er 3 prachtige geldprijzen te
winnen zijn.
De 1e prijs is een geldbedrag van € 1.000,de 2e prijs € 500,- en de 3e prijs € 250,-Dit bedrag is voor de buurt! We zouden er een feestavond
van kunnen houden, maar we kunnen het ook besteden
voor een evt. nieuwe wagen het jaar erop.
De invulling van dat bedrag is aan ons als Verzetsbuurt.
Wij als initiatiefgroep denken dat onze buurt hier zeker aan
mee moet doen en Hoogeveen kan laten zien waar wij als
Verzetsbuurt sterk in zijn, nl. saamhorigheid!

Adres:………………………………………………………………………………………….

Postcode:……………………………………………………………………………………..

Woonplaats:………………………………………………………………………………….

Telefoonnummer:…………………………………………………………………………...

Emailadres:…………………………………………………………………………………..
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