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Beste lezer,
Pasen staat weer voor de deur, tijd voor een nieuwe nieuwsbrief met de stand van zaken
over de binnentuin. De afgelopen tijd is de tuincommissie hard aan de slag gegaan en
zijn er mooie stappen gemaakt. Het eerste grote bedrag is opgehaald, de sponsorloop is
gehouden, het Rad van Avontuur heeft gedraaid en bewoners van kleinschalig wonen
hebben hun steentje bijgedragen. Kortom, maart was productief waarin mooie stappen
zijn gezet voor het aanpassen van de binnentuin van Horizon.
De eerste reuzenstap kwam vanuit het Steunfonds/stichting PCSOH. Dit fonds stelde een
mooi bedrag van € 65.000 beschikbaar. Dat betekent dat er kan worden begonnen met
fase 1 van het project! De gesprekken met de aannemer en een specialist in het
ontwerpen van belevingstuinen zijn inmiddels gevoerd.
Op zaterdag 16 maart werd een
georganiseerd. Twaalf deelnemers legden
een parcours van circa 500 meter om het
gebouw van het zorgcentrum af. De
deelnemers moesten in een uur tijd
zoveel mogelijk rondes afleggen.
Aansluitend aan de sponsorloop werd het
Rad van Avontuur gehouden. De prijzen
van het Rad werden gesponsord door de
lokale Dirk van den Broek.
Bewoners van kleinschalig wonen hebben
ook hun mouwen opgestroopt de
afgelopen weken. Zij hebben mooie
paasstukjes gemaakt en te koop
aangeboden. Deze paasstukjes kunt u kopen bij de receptie en staan op de tafel naast de
geldthermometer. Bewoners van de eerste en tweede etage kleinschalig wonen gaan de
komende weken ook aan de slag voor de binnentuin.
De komende maanden willen wij nog meer activiteiten organiseren. Een voorbeeld is de
markt die op 12 juni in Horizon wordt georganiseerd. U zult tijdig op de hoogte worden
gebracht van de activiteiten die verder nog worden gehouden.
Het is ook mogelijk om een donatie te doen. U kunt een bedrag overmaken 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

