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Beste lezer,
Nieuwsbrief nummer 10 ligt voor u met een update over de
binnentuin.
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over de
wilgentenen. Deze zijn door Marco opgehaald en door het
facilitaire team op een tijdelijke plek in de tuin in de grond
gezet. De komende maanden gaan deze naar hun definitieve
plek en zal er een tunnel van gemaakt worden. Dit heeft een
besparing op onze begroting opgeleverd van ruim € 3.000,00!
Hartelijk dank aan Afvalverwerkingsbedrijf de Meerlanden!
Ondertussen gaat de
werkgroep stug door met het
werven van fondsen. We zijn
nog in afwachting van
reacties van diverse
organisaties.
Om alle sponsoren te
bedanken heeft Karen van
Drukkerij Groen
bedankkaarten ontworpen.
Deze worden de aankomende weken verstuurd.
Ook zijn er de afgelopen weken contacten gelegd met het
bedrijf Multivos Sport. Dit heeft geresulteerd in de gedeeltelijke
sponsoring van t-shirts bedrukt met het logo ‘thuis in de tuin’.
De tuinvrijwilligers kunnen deze dragen tijdens het werken in
de tuin.
Aan Erkytuin is, net voor de kerst, opdracht verleend voor het
gefaseerd leveren van diverse onderdelen. U moet denken aan
92,5m¹ leuningen, 3 grote bomen, 3 Erkyvogels, kunstgras met
loopbrug, een looptrap met leuning, diverse geur- en
kleurbeplanting, een voelelement in de huidige bestrating en
29,5 m² beleefpad.
In de maand januari gaan we door met de flessenactie! De bak
wordt regelmatig geleegd, blijf dus vooral lege statiegeldflessen
inleveren!
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De werkgroep heeft het idee opgevat om erwtensoep te gaan
verkopen waarvan de opbrengsten voor de belevingstuin zullen
zijn. Hier hoort/leest u op korte termijn meer over.
Op zaterdag 14 maart a.s. werkt Horizon samen met
Buurtvereniging Het Oude Buurtje mee met de actie NL Doet.
Er zal dan een groot insectenhotel gebouwd worden voor in de
tuin maar ook zullen er vogelhuisjes gemaakt worden. Meer
informatie hierover in de komende nieuwsbrieven.
Ook zijn er al ontwikkelingen m.b.t. de officiële opening van de
belevingstuin. We streven nu naar half mei. Zodra hier meer
over bekend is, brengen wij u hiervan op de hoogte.
Dank weer aan alle gulle gevers, zoals bijvoorbeeld de
Protestantse gemeente De Lichtkring uit de wijk Toolenburg die
een mooi bedrag heeft overgemaakt maar ook aan alle kopers
van o.a. de sinterklaaslekkernijen, de kerstartikelen en de
sieradenverkoop.
Hierdoor is de stand van de thermometer verhoogd met
€ 4.166,83 per 9 januari 2020 naar € 93.869,16.
Heeft u vragen over de tuin of ideeën geef ze dan door aan de
voorzitter van de werkgroep Marco van Aalst. De werkgroep
komt donderdag 30 januari a.s. weer bij elkaar.
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.
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