Geachte raadsleden en bestuurders,
Naar aanleiding van het 500 jarig bestaan van de gemeente Ooststellingwerf
hebben een aantal burgers uit verschillende dorpen van de gemeente op 1
april jongstleden de ludieke Vrijstaat de Stellingen uitgeroepen.
Stellingwerf was namelijk ruim 500 jaar geleden een 'Vrije Natie der
Stellingwerven', de hoogste tijd dus om een dergelijke vrijstaat weer te
laten herrijzen, maar dan met een knipoog!
Uiteraard wil een nieuw gevormde staat bevestiging, vandaar dat we u willen
vragen om Vrijstaat de Stellingen te erkennen. Deze erkenning heeft geen
politieke consequenties. De stuurgroep bestaat uit een bonte mengeling van
politieke kleuren. U kunt de Vrijstaat als raad, als bestuurder, maar ook
als individu erkennen.
De eerste drie gemeenten (raad en/of gemeentebestuur) die de Vrijstaat
erkennen, kunnen een prachtig geschenk verwachten! Één van de keuzes die we
u aanbieden is een officieel StaatsBezoek van het Vrijstatig Volkje, een
kleurig collectief van muzikanten, dansers en potsenmakers. Maar ook een
Staatslot van de VrijStaatsloterij behoort tot de mogelijkheden!
De doelstellingen van de Vrijstaat zijn:
- creëren van verbondenheid door de gezamenlijke historie
- bevorderen van historisch besef
- bevorderen van duurzaamheid in alle aspecten
- promotie van Stellingwerf
- Stellingwerf regelmatig op stelten zetten door deelname aan evenementen,
het jaarlijks terugkerend Stellingen Festival en andere ludieke acties.
Graag vernemen wij uw reactie, en u bent altijd welkom in Vrijstaat de
Stellingen van de Stellingwerven!

Namens de stuurgroep,
A. Boonstra.
https://www.facebook.com/vrijstaatdestellingen/

Onderwerp: Uitroepen van Vrijstaat de Stellingen!
Geachte raadsleden en bestuurders,
Naar aanleiding van het 500 jarig bestaan van de gemeente Ooststellingwerf
hebben een aantal burgers uit verschillende dorpen van de gemeente op 1 april
jongstleden de ludieke Vrijstaat de Stellingen uitgeroepen. Stellingwerf was
namelijk ruim 500 jaar geleden een 'Vrije Natie der Stellingwerven', de hoogste
tijd dus om een dergelijke vrijstaat weer te laten herrijzen, maar dan met een
knipoog!
Uiteraard wil een nieuw gevormde staat bevestiging, vandaar dat we u willen
vragen om Vrijstaat de Stellingen te erkennen. Deze erkenning heeft geen
politieke consequenties. De stuurgroep bestaat uit een bonte mengeling van
politieke kleuren. U kunt de Vrijstaat als raad, als bestuurder, maar ook als
individu erkennen.
De eerste drie gemeenten (raad en/of gemeentebestuur) die de Vrijstaat erkennen,
kunnen een prachtig geschenk verwachten! Één van de keuzes die we u aanbieden is
een officieel StaatsBezoek van het Vrijstatig Volkje, een kleurig collectief van
muzikanten, dansers en potsenmakers. Maar ook een StaatSlot van de
VrijStaatSloterij behoort tot de mogelijkheden!
De doelstellingen van de Vrijstaat zijn:
- creëren van verbondenheid door de gezamenlijke historie
- bevorderen van historisch besef
- bevorderen van duurzaamheid in alle aspecten
- promotie van Stellingwerf
- Stellingwerf regelmatig op stelten zetten door deelname aan evenementen, het
jaarlijks terugkerend Stellingen Festival en andere ludieke acties.
Graag vernemen wij uw reactie, en u bent altijd welkom in Vrijstaat de
Stellingen van de Stellingwerven!
Namens de stuurgroep,
A. Boonstra.
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