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Beste lezer, 
 
 
Nieuwsbrief nummer 9 ligt voor u met nieuwtjes over de 
binnentuin. 
 
Op de laatste dag van de maand november hebben leden van 
de werkgroep, samen met leden van de Rotary 
Haarlemmermeer Schiphol en tuinvrijwilligers Martin en Klaas 
letterlijk de handen uit de mouwen gestoken.  
 
Er zijn zaterdag 7.000 bloembollen (gesponsord door Erkytuin , 
de Rotary en Jacco van Rijssel), een olijfboom (gesponsord 
door mevrouw Van Wijk), 4 fruitbomen, leifruit, Illexhagen en 
Lavendel geplant.  
Ook de paarse Seringen, de sierappel en de magnolia hebben 
hun definitieve plekje verworven in de tuin. Wat een werk heeft 
iedereen verzet! Dank aan gastheer Pim die op zijn vrije dag 
voor lekkere appeltaart bij de koffie en een heerlijke lunch 
zorgde en natuurlijk het keukenteam voor de soep!  
 
De werkgroep nodigt u van harte uit om bij mooi weer een 
kijkje te nemen in de tuin om met eigen ogen de veranderingen 
te zien! 
 
Goed nieuws is dat het RCOAK (Roomsch 
Catholijk Oude Armen Kantoor) heeft 
laten weten een bedrag van € 6.500,00 
beschikbaar te stellen voor de tuin.  
Dit bedrag is nog niet ontvangen maar 
willen we gaan besteden aan een loopbrug en looptrap. Een 
offerte hiervoor is inmiddels aangevraagd. 
 
Helène van de linnenkamer heeft ervoor gezorgd dat wij een 
Fairybell vlaggenmast kerstboom gesponsord hebben gekregen 
via het bedrijf Hemsson b.v.! Deze zal na Sinterklaas in de 
binnentuin in de vlaggenmast worden gehesen. U kunt dan 
heerlijk genieten van de lichtjes in de vorm van een kerstboom. 
 
In de maand november heeft er overleg plaatsgevonden tussen 
leden van de werkgroep en de gebiedsmanager van de 
Gemeente Haarlemmermeer over wat we voor elkaar kunnen 
betekenen. De Gemeente gaat namelijk, nabij kinderboerderij 
De Boerenzwaluw, ook een belevingstuin realiseren.   
 
Na een gesprek met een echtpaar uit één van de 
huurwoningen, is voortgekomen dat Afvalverwerkingsbedrijf De 
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Meerlanden wilgen gaat knotten. De tenen gaan wij 
gebruiken om een wilgentunnel te creëren. In de 
wilgentunnel zullen t.z.t. voorzieningen aangebracht 
worden zoals een kralengordijn of andere 
voelbelevingselementen. 
 
Dank aan alle gulle gevers zoals Amole belasting-
advies & administratiekantoor die vorige week 120 
kaarten heeft opgehaald. De kaarten gemaakt door de 
vrijwilligers van het “kaarten maken” hebben 
doorgegeven dat het bedrag bestemd mag worden 
voor de “binnentuin”!  
Ook de Protestantse Gemeente Witte Kerk NV heeft een mooi 
bedrag overgemaakt. 
 
Hierdoor is de stand van de thermometer per 1 december 
2019 verhoogd naar € 89.702,33.  

In de maand december gaan we door met de flessenactie! De 
bak wordt regelmatig geleegd, blijf dus vooral lege 
statiegeldflessen inleveren! De tafel in de gang zal de komende 
weken in het teken staan van Kerst. Houd de tafel dus goed in 
de gaten! 
 
Heeft u vragen over de tuin of ideeën geef ze dan door aan de 
voorzitter van de werkgroep Marco van Aalst. 
 
Wilt u, of weet u iemand die nu alvast zou willen doneren? Een 
donatie kan overgemaakt worden op rekeningnummer: 
NL59RABO 034 580 2829 t.n.v. Stichting PCSOH o.v.v. 
inrichten belevingstuin. Een bijdrage doneren in het kistje in 
de hal kan natuurlijk ook! 
 
 
Met fleurige bloemengroeten, 
 
Werkgroep ‘aanpassing binnentuin’ 
 
 
PS Heeft u eerdere nieuwsbrieven gemist? We verwijzen u 
graag naar de informatiemap bij het informatiebord in de hal. 


