Nieuwsbrief
Aanpassen binnentuin
Mei 2020 Nr. 14

Beste lezer,
Nieuwsbrief nummer 14 ligt voor u met een update over de
binnentuin.
Graag brengen wij op u de hoogte van de laatste veranderingen
in de belevingstuin. T/m week 20 zijn de volgende
veranderingen zichtbaar geworden:
• De loopbrug met kunstgras heeft zijn definitieve plek
gekregen;
• Het schaakbord is geplaatst;
• Het voelelement in de bestrating in de wilgentunnel is
aangepast;
• Elektriciteit is verder aangelegd;
• Er zijn bakken gemaakt rondom de palen van het
zonnescherm;
• De pergola met gekleurd plexiglas is geplaatst met dank
aan buurtvereniging Het Oude Buurtje voor hun donatie;
• Vrijwilligers hebben onkruid gewied;
• De informatiebordjes (met gekleurde poppetjes) zijn
geplaatst. Meer uitleg hierover volgt in de volgende
nieuwsbrief.
Met het mooie weer van de afgelopen weken zien de leden van
de werkgroep dat velen van u gebruik maken van de
belevingstuin. Daar worden wij heel blij van!
Vanwege de Corona maatregelen is de geplande
openingsdatum van de officiële opening d.d. 27 mei a.s. tot
nader order uitgesteld.
Nog niet alle wensen van de werkgroep zijn gerealiseerd. We
blijven dus (voorlopig) doorgaan met leuke acties bedenken om
geld in te zamelen. Ondertussen gaan we door met de
flessenactie! De bak blijft staan en wordt regelmatig geleegd,
blijf dus vooral lege statiegeldflessen inleveren!
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Dank weer aan alle gulle gevers, zoals de firma Omron die
plantjes heeft gesponsord maar ook aan bijvoorbeeld de Zorg
en Zekerheid die een mooi bedrag heeft overgemaakt en alle
bewoners die mee hebben gedaan aan de bingo en het rad van
avontuur de afgelopen maanden.
Hierdoor is de stand van de thermometer verhoogd met
€ 1.810,10 per 14 mei 2020 naar €. 106.079,26

Oproep – Gezocht – Oproep – Gezocht – Oproep – Gezocht

Er zijn al een tweetal vrijwilligers samen met het Facilitair team
bezig met het onderhoud van de binnentuin maar we zouden
graag de groep uit willen breiden. Heeft u groene vingers, bent
u woonachtig in de buurt van Horizon (of niet ) en heeft u
nog een uurtje tijd over om ons te helpen met het onderhouden
van de belevingstuin? Neem dan contact op met Marco van
Aalst via 023-5616000 of via marco.van.aalst@pcsoh.nl
Foto impressie van de tuin
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Wilt u, of weet u iemand die wil 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.

