
 

 

Nieuwsbrief ‘aanpassen binnentuin’ nummer 1 
 

         

Beste lezer, 

Afgelopen zomer hebben wij allen, mede dankzij nieuw tuinmeubilair, kunnen genieten 
van de binnentuin van Horizon. Wij willen het niet alleen laten bij deze nieuwe 
tuinmeubelen. In het jaar 2019 zijn er namelijk grootse plannen om de binnentuin aan te 
passen.  
Het idee is om de binnentuin om te toveren naar een belevingstuin waar alle zintuigen 
worden geprikkeld. Zien, horen, ruiken, voelen en proeven zullen allen aan bod komen.  
 
De realisatie van deze belevingstuin neemt veel tijd in beslag. Er is in januari jl. een 
werkgroep ‘aanpassing binnentuin’ ingesteld. Zij zullen voorstellen doen en vervolgens 
zal  er in overleg worden besloten wat er allemaal een plaats krijgt in de tuin. De 
realisatie zal in 2 fases worden uitgevoerd. 
 
Ook dient het financiële plaatje rond te komen, waarna de realisatie van de belevingstuin 
van start kan gaan. Dit hele proces zal dan ook zeker niet over één nacht ijs gaan. 
Middels deze maandelijks terugkerende nieuwsbrief willen wij u dan ook op de hoogte 
houden van de stand van zaken. 
 
Op dit moment wordt er overlegd over wat er in de nieuwe belevingstuin gaat komen. Er 
zijn offertes bij diverse bedrijven opgevraagd. Inmiddels is wel bekend met welk bedrijf 
we gaan samenwerken om de eerste fase van de tuin te realiseren.  
 
Daarnaast wordt ook stevig nagedacht op welke wijze we de financiën rond kunnen 
krijgen. Hiervoor zullen een aantal leuke initiatieven worden ondernomen in en rondom 
Horizon. De aftrap is een sponsorloop die aanstaande zaterdag 16 maart rondom Horizon 
wordt georganiseerd. Deze zal worden gehouden vanaf 13.30 tot ongeveer 15.00 uur.  
 
Aansluitend zal in ’t Kruispunt van 15.00 tot 16.00 uur het Rad van Avontuur draaien. 
Ook deze opbrengsten zullen ten goede komen aan de nieuwe binnentuin.  
 
De komende maanden willen wij nog meer activiteiten organiseren.  
Als u een idee heeft, is deze van harte welkom. U kunt ons uw idee laten weten door het 
te melden bij de receptie of door te geven aan Marco van Aalst of Margriet den Heeten. 
 
Het is ook mogelijk om een donatie te doen. U kunt een bedrag over maken op 
rekeningnummer NL35 RABO 0344 5201 45  t.n.v.  Vereniging Beheer 
Bazaargelden o.v.v. Binnentuin Horizon 
 
Wij houden u op de hoogte! 
 
Met fleurige bloemengroeten, 
namens de werkgroep ‘aanpassing binnentuin’ 
 
 
Quincy van Hamelsveld 


