Vervolg
Op de website http://water.vanhetpark.nl/bewoners kunt u de voortgang
volgen van het bewonersonderzoek. Heeft u interesse om verder na te denken en nog creatiever aan de slag te gaan? Voor enkele mensen hebben we
een ‘probe’-pakket beschikbaar. Dit bestaat uit een onderzoekspakket waarmee u zelf kunt onderzoeken wat water in uw leven, in de buurt, in het park en
in uw huis betekent. Er zitten allerlei onderzoeksmaterialen in zoals een cameraatje, postkaarten, stiften etc. Een uitgebreide versie van dit boekje. Wilt u
hieraan meedoen? Als u ‘ja’ aankruist nemen we graag contact met u op.

☐ ja
☐ nee
Met dank aan:
Drukkerij Mercator
www.mercator.nl

U kunt dit boekje inleveren op Tuinlaan 58 of
mailen naar bewoners@vanhetpark.nl
Graag voor 23 Mei inleveren! We kijken vol spanning uit naar uw inzending. Alvast bedankt!
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Op 11 september 2010 van 20.00 tot 24.00 uur vindt de Nacht van het Water plaats in
de Plantage. Het thema water speelt dit jaar al een rol in Schiedam omdat 2010 tot het
Waterjaar is gebombardeerd. Voor de Nacht vragen wij kunstenaars om een ontwerp
te maken van iets met water in het park. Maar we willen vooral ook van de bewoners
zelf weten wat water voor hen betekent! Daarom ontvangt u nu uw persoonlijke boekje
met een paar open vragen. Vul het geheel in zoals u zelf wilt. U mag er foto’s bijdoen,
tekeningen, maken, of andere extra’s bij doen. Alles mag! Wij zijn benieuwd naar uw
persoonlijke beleving en ideeën. Zo kunnen wij een beeld krijgen wat voor een rol
water speelt in deze buurt en als inspiratie gebruiken voor nieuwe ideeën voor en door
de buurt. Na de Nacht van het Water kunt u, als u wilt, uw boekje weer terugkrijgen.
U kunt uw boekje inleveren op Tuinlaan 58 of, als u liever digitaal werkt, uw antwoorden mailen naar bewoners@vanhetpark.nl. U kunt een extra boekje printen met
behulp van een pdf op http://water.vanhetpark.nl/bewoners. Als u vragen heeft
kunt u altijd mailen of bellen! Graag inleveren voor 23 Mei 2010.

Froukje Sleeswijk Visser & ‘Stichting van het Park’
E: bewoners@vanhetpark.nl
M: 06 555 131 55
I: www.vanhetpark.nl/bewoners
tje
Froukje op het water in een boo

6. Een nieuw waterding
Geef een idee voor een nieuwe waterobject in het park. Droom even weg, het hoeft
niet realistisch te zijn. Wat zou het waterobject van uw dromen zijn, en waarom?
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5. Een bijzonder water verhaaltje
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U heeft vast wel eens iets bijzonders, geks of grappigs meegemaakt waarin
op een of andere manier water een rol speelde. Vertel wat, wanneer, wie,
waar een hoe het ging. Erbij tekenen of een foto plakken mag ook!

1. Even voorstellen
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Mijn naam:
Mijn leeftijd:
Email:
Telefoon:
Ik woon hier met ..... mensen & ..... dieren
derde?
en als

2. Water
Wat is het eerste wat er bij u opkomt
als u aan water denkt?
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3. Mijn buurt
Waar woont u? Plak een sticker op de kaart waar u woont en beschrijf uw huis

Een bijzondere plek van het park
Geef met een sticker een plek aan in het park die voor u speciaal is en vertel waarom.

Het park is voor mij...
Wat voor rol speelt het park voor u? Op welke manier maakt u b.v. gebruik van het park?

4. Het water aan de achterkant
Het park en de huizen vormen een soort schiereiland. We worden omgeven door water.
Waarschijnlijk heeft u aan de achterkant van uw huis zicht op water, door een raam,
balkon of misschien zelfs via een tuin. De huizen houden bijzondere plekjes aan het
water of uitzichten op het water verborgen. Zou u een of meerdere foto’s, of anders een
tekening, willen maken van hoe uw persoonlijke uitzicht of plekje er aan de achterkant
uitziet, en hoe het water daarin een plek heeft? u kunt de foto’s ook mailen naar
bewoners@vanhetpark.nl. Schrijf erbij wat u van dit uitzicht of de plek vindt.
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