Zevenhuizen, 4 maart 2020

Betreft: update Bevrijdingsdag 2020, versierde wagens

Beste wagenbouwers,
In de vorige brief hebben we medegedeeld dat wij als Stichting Promotie 7huizen nog in afwachting
waren van een besluit over subsidieverlening door de gemeente. Eind februari is er een groot overleg
geweest tussen de gemeente en alle organiserende partijen van heel gemeente Westerkwartier. Na dit
overleg is ons ongeveer de helft van het aangevraagde subsidiebedrag toegekend. We hadden hier al
rekening mee gehouden en de planning aangepast, maar we zijn er van overtuigd dat het nog steeds een
prachtige optocht gaat worden!
We zijn daarom ook blij dat we voor het 5-meiprogramma de samenwerking zijn aangegaan met de
Vereniging voor Dorpsbelangen Zevenhuizen (DES). Na afloop van de optocht zal de publieksprijs in het
verenigingsgebouw worden uitgereikt en is het tijd voor feest.
Thema:
Wil iedereen die nog geen thema heeft ingeleverd dit voor 1 april doen. Dit i.v.m. het draaiboek en de
vergunningaanvraag.
Route:
In de bijlage is de route toegevoegd. De route is gemaakt op bevindingen vanuit de vorige optochten en
van input vanuit het dorp en omstreken. Vergunning en handhaving spelen hier nog een rol in. Mogelijk
kan op last van de gemeente/hulpdiensten de route nog enigszins aangepast worden. De wachttijden
van opstellen en (plas)pauze zullen aangescherpt worden. Aanrij- en opstelschema krijg je t.z.t. nog
bericht over.
Geparkeerde auto`s op de route:
Wil iedere buurtvereniging ons meehelpen ervoor te zorgen dat er geen geparkeerde auto`s op de route
staan. Graag willen we jullie vragen dit op de betrokken buurtverenigingen alvast te communiceren.

Informatiebijeenkomst:
Volgende week woensdag 11 maart willen we jullie uitnodigen op een informatiebijeenkomst over de 5meioptocht. 20:00 uur in het verenigingsgebouw. Hier willen we onze plannen toelichten en vragen
beantwoorden. Vanwege de verwachte grote opkomst willen we vragen om per bouwgroep met
maximaal 2 mensen te komen.
Als jullie nu al vragen hebben stuur ze alvast in dan kunnen wij deze bijeenkomst ook gericht
voorbereiden.

Tot slot:
Het valt niet mee om alles in goede banen te leiden. Dit kost erg veel tijd en dit alles wordt geregeld
door mensen die dit ( naast hun baan ) vrijwillig doen. Mocht je als vrijwilliger willen meewerken aan dit
feest laat het ons weten. Samen staan we sterk. We hebben er zin in !!
Met vriendelijke groet,
5-meicommissie
Stichting Promotie 7huizen
info@sp7.nl

Voorlopige route 5 mei optocht 2020, Stichting promotie 7huizen
Opstellen op Commissie bos, richting Kokswijk
Aanrijden via Veldweg of Oudestreek → commissiebos (info volgt)
Rechts af naar Kokswijk
Rotonde ¼ op Hoofddiep richting Leek.
Links af naar Evertswijk
Linksaf naar Meester Reijntjesstraat
Rechtdoor naar Bos Plantsoen
Rechtaf naar Bos Plantsoen (bij de Delta)
Rechtsaf naar heidehoek
Rechtsaf naar Bremstraat
Linksaf naar Turflaan
Rechtsaf naar Heidehoek
Rechtsaf naar Grote Veenbrand straat
STOP BIJ OBS VEENPLUIS
Rechtsaf naar Swarte Ruyt
Rechtsaf naar Molenweg
Linksaf nar Veldstreek
Rechtdoor naar Veldstreek
Linksaf naar Bremerweg
Rechtdoor naar De Haspel
Linksaf naar Oudestreek
Rotonde Rechtdoor naar Hoofddiep
Linksaf naar Evertswijk
Tweede duiker linksaf naar stille kant Evertswijk
Rechtsaf naar Meester Reijntjes straat
STOP VOOR KRUISPUNT KERKHOFLAAN

