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Beste lezer,
Voor u ligt nieuwsbrief nummer 4.
De afgelopen weken is het bedrijf Infra en cultuurtechniek De Wilde druk bezig geweest
met de voorbereidende werkzaamheden, behorende bij de eerste fase van dit project. Zij
gaan zelfs zo snel/hard dat, als alles meezit, zij begin juli deze eerste fase zullen
afronden!
Voor de tweede fase is er een voorstel gemaakt door firma Erkytuin uit Waddinxveen. Dit
bedrijf is gespecialiseerd in het ontwikkelen van belevingsgerichte tuinen.
Zij hebben als motto “Een glimlach van de cliënt is goud waard”. Bewoners maar ook
familie, vrijwilligers en medewerkers worden gestimuleerd om de buitenwereld op te
zoeken. Hun kernwaarden zijn:
1. Leef – De bewoner leeft op en wordt gestimuleerd om op zoek te gaan naar
geluksmomenten;
2. Bloei – De tuin bloeit en verbindt de zorginstelling en de bewoners met elkaar;
3. Geef – De zorginstelling krijgt door de belevingstuin de mogelijkheid om
geluksmomentjes te geven.
Een afvaardiging van de tuincommissie heeft onlangs het inrichtingsplan gepresenteerd
gekregen. Zij zijn nu in afwachting van het kostenplaatje zodat zij gericht fondsen
kunnen gaan aanschrijven voor de realisering van de tweede fase; het inrichten van de
binnentuin naar belevingstuin.
De stand van de thermometer per 12 juni 2019 is € 69.267,75. We zijn dus gestegen
met € 623,75! Dit dankzij de opbrengsten van de Marktdag en het Rad van Avontuur.
Tijdens de marktdag kon er geraden worden naar de inhoud van een pot met knikkers.
Het totale aantal was 417 knikkers. De prijs, een lunch bon voor twee personen, die te
besteden is in ’t Kruispunt, is gewonnen door vrijwilligster Annemieke.
Hartelijk dank aan het personeel en de vrijwilligers die deze marktdag hebben
georganiseerd!
In de maand juli staat er opnieuw een activiteit op het programma. Op woensdag 3 juli
a.s. zal het Rad van Avontuur draaien, ’s middags van 14 uur tot 15 uur in ‘t Kruispunt.
Er zijn weer leuke prijzen te winnen. De opbrengst is voor de inrichting van de
binnentuin. U komt toch ook? In de maand augustus zal er een crowdfunding gestart
worden, waarover in de volgende nieuwsbrief meer!
Na de vakantieperiode, zoals het er nu naar uit ziet halverwege augustus, zal er een
tussentijdse opening van de binnentuin plaats vinden ter afronding van de eerste fase.
Ook zullen de nieuwe plannen voor de tweede fase gepresenteerd worden. Zodra er een
definitieve datum is geprikt, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen. Graag verwijzen
wij u hiervoor naar het informatiebord bij de receptie en de diverse prikborden.
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. inrichting belevingstuin. Een bijdrage doneren in het kistje in de hal kan
natuurlijk ook!
Met fleurige bloemengroeten,
de werkgroep ‘aanpassing binnentuin’
PS Heeft u eerdere nieuwsbrieven gemist? We verwijzen u graag naar het
informatiebord in de hal.

