
 
 
HOE GAAT HET?!  
OH wat is het lang geleden dat wij elkander onder de kraan, al dan niet 
met een geschminkte vlinder op ons wang, een Bring Your Own hapje 
en een drankje ontmoetten! Wij hopen dat jullie de afgelopen tijden een 
beetje goed door zijn gekomen.  
 
ONTWAKEN UIT CORONASLAAP 
Als PvN-bestuur hebben wij een coronaslaap gehouden. Met het zicht 
op vaccinaties en versoepelingen, ontwaken wij beetje bij beetje uit die 
slaap. En bij dat ontwaken merken wij: het idee van ‘Het Paard van 
Noord als de verbinder tussen buurten’ is en blijft goed. 
 
Wij hebben onlangs de koppen weer even bij elkaar gestoken en zagen 
alle reden voor een PAARD VAN NOORD 2.0! En dit Dames en 
Heren, dít is een uitnodiging: 
 
 
 

‘Is het niet eens tijd om (weer) op Het Paard te springen?!’  
 
Wie doet er mee? Wie denkt er mee?  
Wie heeft nieuwe inspiratie, ideeën, plannen, wie heeft er ZIN?! 
 
KOM! VRIJDAG 25 JUNI, 19.45 aanloop, START 20.00 uur 
Waar?: BUITEN, OM EN ROND DE KRAAN (op 1,5 m natuurlijk)  
En praat mee over hoe jij actief kunt zijn in jouw buurt 
 
Je kunt gewoon aan komen lopen. Je mag ook alvast van je laten 
horen bij één van de onderstaande contactpersonen. Ook als je wél 
ZIN en ideeën hebt, maar je kunt niet op 24 juni, kun je dat laten 
weten aan Elise, Bas of Joost! 
 
Als je komt: het is als van ouds; Bring Your Own, hapje, drankje, en 
in dit geval is een stoel ook handig😊"#$% 

 
We gaan aan de slag in drie verschillende focusgroepen: 
 

1) Het Paard als Ontmoetingsplek à nog even, en er mógen 
weer dingen. Wie heeft er zin om aan te sluiten bij de 
FeestKraan en mee te organiseren? Een Indian Summer 
buurtfeest, de Kerstkraan, een voetbaltoernooi, misschien wil je 
een keer workshop geven, etc. Daarnaast gaat het ook over het 
verder optuigen van de plek naast en om de kraan als 
ontmoetingsplek, minimaal een container voor onze 
FeestKraan spullen, of meer dan dat: welke alternatieven zijn 
er om in het tijdelijke gat te springen van de (nog steeds) niet 
aanbesteedde horecatender?  
 
Elise en Diana zijn hiervoor de contactpersoon: 
ekaandorp@gmail.com 
 
 

2) Het Paard als Koppelaar: het verbinden van buurten door het 
ontwikkelen van de omgeving. Rondom het Paard ‘de 
Kadoelenscheg’ als weilandboulevard en landschapspark, het  



Zijkanaal, de verbinding tussen NDSM en Concertgemaal’. Bas 
en Joost hebben al een opzet hiervoor gemaakt, en ontmoeten 
graag mensen die hierover mee willen doen, denken, die 
plezier en een beetje verstand hebben van ‘het groen’, 
wandelroutes, landschapsontwikkeling, en mensen die wel 
eens wat gedaan krijgen bij de gemeente.  
 
Joost en Bas zijn hier de contactpersoon: 
baskok7@gmail.com  
 
 

3) Het Verzorgpaard: ten slotte zoeken we doeners voor het 
onderhouden van De Kraan. Hij is eigenlijk al toe aan een likje 
verf, en daarvoor zoeken we een beetje handige mensen die 
wel af en toe eens willen schuren, verven, kleine schade 
herstellen, etc.  
 
Marysa en Joost zijn samen Hoofd Verzorgpaard: 
jmavorstenbosch@gmail.com 
 

 
4) En tenslotte, gezocht: nieuwe Paard-bestuurders: het 

bestuur van Het Paard van Noord zoekt ook nog nieuwe leden. 
Binnenkort zijn er vacatures voor in elk geval voorzitter en 
secretaris. Lijkt het je leuk om op deze manier betrokken te zijn 
bij de vereniging? Kom eens praten om te kijken of het wat voor 
je is.  
 
Hiervoor kun je mailen naar Diana: 
diana.pangaea@gmail.com 
 
 

HELP ONS DE NIEUWE BEWONERS BEREIKEN 
De zoektocht naar meetrekkers, -denkers en -doeners gaan we ook 
voeren bij de vele nieuwe buurtbewoners die er sinds de start van het 
Paard van Noord bij zijn gekomen. Wij horen dus graag over de 
nieuwste facebookgroepen in nieuwe subwijkjes (vertel ons!).  

 


