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Beste lezer,
Nieuwsbrief nummer 12 ligt voor u met een update over de
binnentuin.
Ondanks het slechte weer van de afgelopen weken is er in week
8 een vervolg gegeven aan de definitieve inrichting van de
belevingstuin.
Bent u al wezen kijken? Dan heeft u kunnen zien dat:
• een gedeelte van de leuningen geplaatst is;
• er gespit is in de plantenvakken;
• er voorbereidende grondwerkzaamheden zijn uitgevoerd
voor o.a. het maken van het beleefpad;
• de fundering gelegd is voor de loopbrug, de looptrap en
het schaak-, dambord;
• er een begin gemaakt is met de aanleg van de
wilgentunnel.
In de week van 16 maart a.s. gaan de werklui weer verder.

Op zaterdag 14 maart a.s. organiseert de werkgroep weer een
leuke activiteit in het kader van NL doet.
Van 14.00 tot 16.00 uur gaan we met mooi
weer in de binnentuin aan de slag.
Er is een lijstje gemaakt van dingen die we
willen gaan doen, zoals bijvoorbeeld het
beitsen van het tuinhuis, het impregneren van het oude
gereedschap, schoffelen in de plantenvakken, maar ook het
bouwen van een insectenhotel, het maken en schilderen van
vogelhuisjes en het vullen van de grote plantenbakken met
kruiden en groenten.
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Mocht het weer tegenvallen dan gaan we in ’t Kruispunt aan de
slag. Er hebben zich al vrijwilligers aangemeld, maar heeft u zin
om mee te helpen? Meld u dan aan bij de receptie van Horizon.
Onze dank gaat uit naar het Oranjefonds die deze activiteit
mede mogelijk maakt.
Op 15 april a.s. organiseert de werkgroep van 10.00 tot 14.00
uur weer een Marktdag, ditmaal in ’t Kruispunt, gevolgd om
15.00 uur door een Rad van Avontuur. Noteer deze datum vast
in uw agenda. De opbrengsten van deze dag zijn voor de
belevingstuin.
Ook gaan we in de maand maart door met de flessenactie! De
bak wordt regelmatig geleegd, blijf dus vooral lege
statiegeldflessen inleveren!
Met grote trots kunnen wij u melden dat de stand van de
thermometer de € 100.000,00 is gepasseerd. Per 5 maart 2020
staat de teller op € 104.279,16. Dit is een verhoging van
€ 10.078,05. Dit is mede mogelijk gemaakt door een gift van
een stichting die niet met naam en toenaam wil worden
genoemd maar ook van andere gulle gevers.
De werkgroep gaat voorlopig nog door met het werven van
gelden omdat nog niet alle wensen zijn vervuld. U moet denken
aan bijvoorbeeld een muziekgedeelte in de tuin, een
sproeisysteem en aan een onderhoudsplan.
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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