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Beste lezer,
Nieuwsbrief nummer 13 ligt voor u met een update over de
binnentuin.
In verband met alle drukte rondom de corona maatregelen is
nieuwsbrief nummer 12 wel gemaakt maar niet verspreid onder
de bewoners, personeel, mantelzorgers en vrijwilligers.
Hierdoor was datgene wat de werkgroep u wilde vertellen
alweer ‘oud’ nieuws. Wilt u nieuwsbrief 12 nog wel lezen? Er
liggen nog exemplaren in de gang bij de receptie.
Graag brengen wij op de hoogte van de laatste veranderingen,
want ondanks het coronavirus kan er gelukkig nog wel gewerkt
worden, in de belevingstuin. T/m week 14 zijn de volgende
veranderingen zichtbaar geworden:
•
•
•
•
•
•
•

Er zijn leuningen geplaatst;
Het beleefpad is aangelegd;
De wilgentunnel is gemaakt;
De looptrap heeft zijn definitieve plek gekregen;
Er zijn bomen, struiken en planten geplaatst;
Vrijwilligers hebben onkruid gewied;
De dieren (schaapjes, kippen, geit en eend) hebben een
plekje gekregen in de tuin;
• De verhoogde plantenbakken zijn verhuisd van de ingang
van Horizon naar de tuin en voorzien van plantjes;
• En er zijn (demo) vogels geplaatst.
Met het mooie weer van de afgelopen weken heeft de
werkgroep geconstateerd dat, ondanks dat de tuin nog niet
klaar is, er al gebruik wordt gemaakt van de belevingstuin. Er
wordt heerlijk door de tuin gewandeld en ook de fysiotherapeut
doet met bewoners oefeningen in de tuin.
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Helaas heeft de werkgroep moeten besluiten om het werven
van gelden op een lager pitje te zetten. Diverse geplande acties
hebben we moeten annuleren maar worden hopelijk later dit
jaar alsnog ingepland. Zoals ook de geplande openingsdatum
van de officiële opening van de tuin op 27 mei a.s.
De teller is van de thermometer is tijdelijk blijven steken op
€ 104.279,16. Zodra daar meer nieuws over te melden valt
informeren wij u verder.
Wel gaan we nog door met de flessenactie! De bak blijft
voorlopig staan en wordt regelmatig geleegd, blijf dus vooral
lege statiegeldflessen inleveren!
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.

