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Beste lezer,
Voor u ligt alweer nieuwsbrief nummer 3.
Goed nieuws! We kunnen starten met fase 1 van de aanpassing van de
binnentuin! Er is door onze bestuurder akkoord gegeven op de offerte en kunnen u
hierbij laten weten dat vanaf dinsdag 11 juni a.s. het bedrijf Infra en cultuurtechniek De
Wilde zal aanvangen met de voorbereidende werkzaamheden.
We hebben met de aannemer afgesproken dat de binnentuin de komende periode deels
toegankelijk voor u zal blijven tijdens hun werkzaamheden. Binnen in huis streven we
ernaar dat u zo min mogelijk hinder zult ondervinden. Voor meer informatie verwijzen wij
u naar het informatiebord bij de receptie.
De stand van de thermometer per 22 mei 2019 is € 68.644,00. We zijn dus gestegen
met €1.644,00! Dit dankzij o.a. crowdfunding van leerlingen van het Nova College,
donaties, de verkoop van paasstukjes en de kaartverkoop van de maand april.
In de maand juni staat er een marktdag op het programma.
Deze staat gepland op woensdag 12 juni. In Atrium fase 1 zal van 10.00 uur tot 13.00
uur een marktdag worden gehouden. Er zijn verschillende kramen op de markt aanwezig
zoals o.a. de bloemenman, de kaasboer, een bakker, de stroopwafelman, verkoop van
woonaccessoires, luxe cadeauartikelen en sieraden. Dit keer staat er ook een
personeelskraam met allerlei leuke hebbedingetjes die personeel en bewoners zelf
gemaakt hebben. Als klap op de vuurpijl kunt u ook raden naar de inhoud van de
knikkerpot en zo een lunch bon winnen die te gebruiken is in ’t Kruispunt. Ook voor de
inwendige mens zal worden gezorgd.
’s Middags van 14.00 uur tot 15.00 uur zal het Rad van Avontuur draaien in ‘t
Kruispunt. Ook hier zijn leuke prijzen te winnen. U komt toch ook?
Er zijn inmiddels ook contacten gelegd met het bedrijf L’ Oreal. Zij zouden graag een
leuke activiteit komen doen hier in Horizon. Zodra de plannen definitief zijn, zullen we u
hiervan door middel van flyers op de hoogte brengen.
Wilt u of weet u iemand die zou willen doneren? Dan kan de donatie overgemaakt
worden op rekeningnummer NL35 RABO 0344 5201 45 t.n.v. Vereniging Beheer
Bazaargelden o.v.v. Binnentuin Horizon
Met fleurige bloemengroeten,

de werkgroep ‘aanpassing binnentuin’

