Wie wordt president van vrijstaat De Stellingen?

Verkiezingen
Iets meer dan 500 jaar geleden was Stellingwerf een vrijstaat, een soort van
‘boerenrepubliekje’. Er was geen koning of bisschop die het hier voor het zeggen
had, zoals in veel gebieden om ons heen wel het geval was.
Ons gebied werd bestuurd door drie ‘stellingen’. Behalve besturen mochten
ze ook rechtspreken. Een gebied waar rechtgesproken werd heette toen wel
‘werf’, vandaar de naam Stellingwerf. Die drie stellingen, een soort presidenten
dus, werden elk jaar door de bevolking opnieuw gekozen.
Deze vrijstaat is dit jaar op 1 april opnieuw uitgeroepen. Maar dan met een knipoog, niet als een èchte staat natuurlijk. Er moeten natuurlijk, net als toen, wel drie
stellingen gekozen worden! Bij een ludieke vrijstaat past een ongewone president, zo vinden wij. En we vinden ook dat het nu eens de hoogste tijd is dat er
dieren worden voorgesteld als presidentskandidaat!
Helpen jullie mee?
We vragen jullie om ons hierbij te helpen.
Als je wilt kun je zèlf een presidentskandidaat voorstellen. Je maakt dan een foto
van een dier. Bijvoorbeeld je lievelingsdier, of die leuke hond of kip van de buren.
De foto stuur je naar: vrijstaatdestellingen@gmail.com.
Uit deze foto’s worden de drie stellingen geselecteerd.

16 september
Jullie kunnen ook zélf uit deze drie stellingen de president kiezen! De twee anderen worden dan de ‘bijstellingen’.
De verkiezingen zijn op 16 september om 15.00 uur op de Boerestreek in Appelscha. Jelke Nijboer leidt deze presidentsverkiezingen.
Het is de bedoeling dat het portret van de ‘president’ straks op veel plekken in
Ooststellingwerf komt te hangen, zoals in hotels en restaurants.
Voorwaarden
Dit zijn de voorwaarden:
- Het dier op de foto moet in Ooststellingwerf wonen.
- Het dier moet een naam hebben (en anders mag je het zelf een naam geven). Die naam moet je meesturen met de foto.
- Je stuurt jouw foto zo snel mogelijk, maar uiterlijk vóór 1 september naar
vrijstaatdestellingen@ gmail.com
- Zet je eigen naam er ook even bij, dan kunnen we je laten weten als jouw foto
is geselecteerd.
We kijken bij de selectie vooral naar de ‘presidentiële’ uitstraling van het dier.

Veel succes!
Wie weet wordt jouw dier de eerste president van
vrijstaat De Stellingen!

