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We gaan met de Bus Noord in!
Het Noorderpark
Kerstinstuif
Kernteam RED AMSTERDAM NOORD

BUS
Hij komt! Ja de Sint zit alweer hoog en droog in Spanje maar onze Red Amsterdam
Noord-Bus komt vanaf morgen naar je toe zodat zoveel mogelijk Noorderlingen de
gelegenheid hebben om met ons mee te doen. In de Bus kun je alles aan ons vragen
over RED AMSTERDAM NOORD.
Morgen trappen we af en staan we tussen 10:00 en 12:00 uur aan het Purmerplein
en van 14:00 tot 16:00 uur staat de Bus aan bij winkelcentrum Molenwijk aan de
Stellingweg 187.
Volgende week woensdag 22 december staan we tussen 10:00 en 12:00 uur aan het
Zonneplein in Tuindorp Oostzaan en van 14:00 tot 16:00 uur staat de Bus aan het
Bezaanjachtplein in de Banne.
De weken erop gaat de Bus ook op pad en hou de sociale mediakanalen van RED
AMSTERDAM NOORD daarvoor in de gaten. En stuur anders een mail naar
onderstaand mailadres of kom langs op het Mosveld.
NOORDERPARK
Bijna een jaar na de demonstratie in het Noorderpark in februari 2021 zijn er twee
mooie resultaten behaald.
Het evenemententerrein Noorderpark blijft kleinschalig. In november vonden er drie
zogenaamde voorgesprekken plaats met het dagelijks bestuur, ambtenaren en
enkele stadsdeelcommissieleden. Daarbij is toegezegd dat er géén
evenemententerrein in het middengedeelte van het park wordt aangelegd voor
groepen groter dan tweeduizend mensen en dat het aanpalende 'ruige' gebiedje ook
daadwerkelijk 'ruig' blijft, met de uitgesproken wens om de ecologische waarde daar
te verbeteren.
Én er wordt, na lang aandringen van de vereniging 'vrienden van het Noorderpark',

een klankbordgroep (her)opgericht. Eind januari, begin februari volgend jaar vindt de
eerste klankbordgroep plaats en alle belanghebbenden van het Noorderpark worden
uitgenodigd om aan deze 'ronde tafel' deel te nemen.
KERSTINSTUIF
We zitten sinds een paar weken op het Mosveld. Je bent altijd welkom maar
komende vrijdag ben je extra welkom voor de kerstinstuif!
Zet in je agenda dus! Vrijdag 17 december 14 - 16 de Kerstinstuif op Mosveld 121.
WIJ ZIJN
Wat is Red Amsterdam Noord? Wie zijn dat? Wat doen jullie eigenlijk?
Maak kennis met het kernteam van RED AMSTERDAM NOORD. Dat kan op de
locatie waar kunt horen en zien wat we tot nu toe gedaan hebben en wat de plannen
zijn. En misschien heb je keigoede ideeën of hoe op welke manier je kunt bijdragen.
Bijvoorbeeld flyers komen ophalen als je wilt helpen RED AMSTERDAM NOORD
bekend(er) te maken in je buurt.
De mensen achter RED AMSTERDAM NOORD
WAAR IS RED AMSTERDAM NOORD TE VINDEN
Als u ons wilt bezoeken, onder het genot van een lekker kopje koffie of thee, en met
een van ons wilt praten over wat wij doen. Of als u een goed heeft voor ons dan bent
u van harte welkom aan het Mosveld 121.
De openingstijden zijn: dinsdag, donderdag en vrijdag van 12-17 uur en zaterdag van
10-16 uur
Email: info@redamsterdamnoord.nl
Met vriendelijke groet,
Namens het kernteam RED AMSTERDAM NOORD
Eva Bollen

