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Nectar straatfeest op 1 mei met gratis maaltijd: 14.00 – 20.00 uur
Nectar organiseert op zondag 1 mei een gratis straatfeest op het schoolplein. Het feest is bedoeld om
de aandacht te vestigen op het Nectar project en het belang van de bij Nectar behorende voorzieningen
voor de buurt (met name eetcafé, theetuin, moestuinen, versmarkt, ontmoetingspunt).
Omdat de verkoopprocedure van de school en de grond binnenkort start, is het straatfeest zeer
waarschijnlijk de laatste kans voor wijkbewoners om kenbaar te maken hoe zij denken over eventuele
toekomstige invulling van het terrein.
Ronde van Italië
Het straatfeest wordt georganiseerd in het kader van de Ronde van Italië, die een week later via de
Monnikensteeg door Arnhem rijdt. Op 1 mei is er een culturele groenmarkt tussen 14.00 en 20.00 met
een gratis pastamaaltijd voor wijkbewoners en genodigden. Ook zijn er extra activiteiten in het kader
van de Giro. Het feest is gericht op alle inwoners uit de wijken Geitenkamp, Monnikenhuizen, SaksenWeimar en Arnhemse Allee. Daarnaast zijn verantwoordelijke wethouders uitgenodigd, alle raadsleden
en uiteraard de directe betrokkenen bij de initiatiefgroep Nectar.
Het voorlopige programma voor 1 mei
Op het schoolplein komen op 1 mei ca. 20 tafels/kramen te staan. Hier presenteren zich instellingen,
organisaties en wijkbewoners. Zij geven aan wat zij voor de wijk betekenen en wat de meerwaarde is
voor de buurt bij samenwerking met het Nectar project. Zo kunnen bijvoorbeeld zorgboerderij Tokhok
en Jongerencentrum De Sperwer samenwerken op het gebied van natuureducatie. Koffiecafé De Beijer
en andere culturele instellingen tonen de behoefte aan een sociaal culturele ontmoetingsplek in de wijk.
Ook is er aandacht voor de mogelijkheden van zonnepanelen op het dak van de school en plaatsing van
een laadpaal voor elektrische fietsen. Ook het Hoogte80 festival (dat op 5 mei start) is aanwezig en er
is een sportieve fietsactiviteit waarbij steeds twee deelnemers tegen elkaar in het strijdperk treden.
Uiteraard is er ook muziek, theater en andere culturele activiteiten.

Nectar bij Google+
Stem op Nectar: kijk via onderstaande link en geef een reactie op het Nectar plan of stem!
https://plus.google.com/104205474820133463706/posts/p/pub

Groep
De initiatiefgroep bestaat op dit moment uit 280 personen. Meer aanmeldingen zijn mogelijk via
nectar.hoogte80@gmail.com, of bekijk eerst meer informatie over het project.

