
 

 
Beste lezer, 
 
 
Voor u ligt nieuwsbrief nummer 5. 
 
Volgens planning is de eerste fase op tijd afgerond. Het werk is door firma De Wilde 
uitgevoerd en bestond uit diverse grondwerkzaamheden, zoals onder andere: afgraven, 
drainage en het aanleggen van paden en terrassen. Eind volgende week zal het hek van 
de binnentuin door onze eigen technische dienst compleet worden afgesloten. Alle 
bewoners kunnen dan weer veilig gaan wandelen. 
 
Zoals in de laatste brief vermeld, is voor de tweede fase een (voorstel) ontwerp gemaakt 
door firma Erkytuin uit Waddinxveen. Inmiddels zijn de kosten bekend die horen bij de 
elementen die we willen toevoegen aan de tuin, om zo de binnentuin om te vormen naar 
een belevingstuin.  
 
Hoe nu verder?  
De werkgroep zat tijdens de vakantieperiode niet stil. Er is een (statiegeld) flessenactie 
gestart in de hal, er zijn interviews afgegeven aan de plaatselijke kranten en radio, er is 
een presentatie gegeven aan zelfstandige ondernemers uit de regio en er is een start 
gemaakt met het aanschrijven van bedrijven voor sponsoring. Daarnaast is gestart met 
het gebruik maken van multimedia om zoveel mogelijk mensen te bereiken en te 
informeren.  
 
Wanneer de meeste mensen weer terug zijn van vakantie, zal er een moment zijn 
waarop u geïnformeerd wordt over de plannen voor de 2e fase: ‘het inrichten van de 
belevingstuin’. 
Dit moment staat gepland op: woensdag 21 augustus om 14.00 uur in `t Kruispunt 
in Horizon. Er zal, behalve een presentatie, ook een definitief startsein gegeven worden 
voor crowdfunding. Meer informatie hierover is te vinden op onze website en de flyers op 
de diverse prikborden.  
 
De stand van de thermometer per 8 augustus 2019 is € 69.474,75. We zijn dus gestegen 
met € 207,00! Dit dankzij de opbrengsten van het Rad van Avontuur (3 juli jl.), de 
plantjesverkoop, kaartenverkoop en de flessenactie. Blijf vooral lege statiegeldflessen 
inleveren voor ons goede doel! 
 
In de maand oktober staat er een grote activiteit op het programma. Op woensdag 16 
oktober a.s. zal de jaarlijkse bazaar worden georganiseerd in Horizon. In de middag zal 
ook het Rad van Avontuur draaien in ‘t Kruispunt. Er zijn weer leuke prijzen te winnen. U 
komt toch ook?  
 
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 het informatiebord 
in de hal. 
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