Aan de docenten van de lagere scholen in het
Dorp Stellendam
Stellendam, 10 juni 2020.
Betreft: Project Oude Haven – Stellendam
Beste Docenten en kinderen,
In het kader van de Erfgoedlijn wordt door de provincie en gemeente op het eiland een 7-tal havens,
met haar havenkanalen gereconstrueerd, om op een zodanige wijze de historie van deze in de gehele
wereld unieke situaties van deze havenkanalen blijvend te houdend.
Ook de oude haven van Stellendam is een van deze projecten.
Aan de binnenzijde van naar de dijk toe en binnen het al aangebrachte zuilen van z/w/o/n is ruimte
voor het plaatsen van een object wat gaat weer geven de vroegere bedrijvigheid van de haven. Dit
object dient een kunstwerk te zijn, wat ook elementen bevat waar de kinderen mee en in kunne
spelen en daaraan verbonden zou het gelijker tijd ook gelegenheid moeten geven om op een
aangename wijze de boterham te kunnen nuttigen.
Al met al een behoorlijke uitdaging en waarvoor ook nog maar beperkte tijd beschikbaar is. (Zie
bijlage-schrijven gemeente) Het bestuur van de dorpsraad Stellendam is wel van gedachte dat de
kinderen van Stellendam zo creatief en innovatief zijn dat het voor hen echt niet zo moeilijk zal zijn
iets creatiefs te bedenken en dat u dit zowel namens hen schriftelijk als ook verbaal kan verwoorden
naar een jury die alle inzendingen van de scholen gaan beoordelen.
Ter stimulering heeft het bestuur van de dorpsraad het volgende prijzenpakket ter beschikking
gesteld, te weten
1e prijs vijfhonderd euro’s.
2e prijs tweehonderd en vijftig euro.
3e prijs 100 euro.
De geldprijzen zijn voor de scholen en per school kan maar 1 geldprijs worden gewonnen.
De eer en de prijs die de leerling en of groep van leerlingen verkrijgt is in ieder geval tijdens de
feestelijkheden rondom de oude haven jouw/jullie bijdrage in het project toelichten en je weet nooit
wie er dan aanwezig zal zijn. Misschien dat er dan voor jouw/jullie een klein geschenkje is, maar het
allergrootste zal zijn dat je nog jaren ten eenieder kan zeggen, zie je dat, dat is door mij/of mijn groep
van school tot stand gekomen.
Kinderen wij rekenen op jullie. Docenten een dergelijk kans voor jouw kinderen wil je toch niet
voorbij laten gaan.
Met vriendelijke groet,
Adrie Tieleman
Penningmeester/wnd. Voorzitter
Tel : 0652725229
Email: atman1957@hotmail.com
Ps. Docenten zou u voor het eind van de week kunnen doorgeven of u school aan bovenstaand
project gaat deelnemen.

