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Beste lezer,
Nieuwsbrief nummer 8 ligt voor u. Ook deze keer kunnen we u
weer verblijden met nieuwtjes over de binnentuin.
De bazaar op 16 oktober was een groot succes. Zo’n succes dat
de erwtensoep al halverwege de ochtend was uitverkocht! Het
Atrium fase 1 was omgebouwd tot een heuse markt met allerlei
koopwaar, van bloemen, kaas, snuisterijen, puzzels tot 2e
handskleding.
Er kon geraden worden naar de inhoud van een pot met
snoepjes en mevrouw Nijhuis, wonend aan de Ter Veenlaan
was de gelukkige winnares en nam een heerlijke appeltaart,
gebakken door vrijwilligster Paula, mee naar huis. Mevrouw
Noordhoek ging met de leuke babypop naar huis nadat ze de
geboortedatum (bijna juist, ze zat er 1 dag naast) had geraden.
Beide dames van harte gefeliciteerd!
Onze hartelijke dank aan de technische dienst voor de
organisatie maar ook aan alle werknemers en vrijwilligers die
meegeholpen hebben om deze dag tot een succes te maken.
Aan het eind van de dag na alle inkomsten en uitgaven geteld
te hebben, bleef het bedrag van € 1.144,95 over.
Over de gehele maand oktober is het bedrag gestegen met
€ 1.759,95! Dank aan alle gulle gevers o.a. De Wilde Infra,
Quattri Consultants en Bouw- en aannemersbedrijf H.J.
Kroneman en diverse giften van bewoners van Horizon!
Hierdoor is de stand van de thermometer per 29 oktober 2019
verhoogd naar € 73.862,95.
Ook goed nieuws is dat het Rabobankfonds heeft laten weten
een bedrag van € 8.500,00 te willen bijdragen aan de tuin. Dit
bedrag is nog niet ontvangen maar willen we gaan besteden
aan leuningen die langs de paden komen te staan. Een offerte
voor de leuningen is inmiddels aangevraagd.
In de maand november staan er meerdere activiteiten op het
programma.
We gaan door met de flessenactie! De bak wordt regelmatig
geleegd, blijf dus vooral lege statiegeldflessen inleveren!
De tafel in de gang zal de komende weken in het teken staan
van Sinterklaaslekkernijen. Deze worden te koop aangeboden.
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Op de laatste dag van deze maand (zaterdag 30 november)
steken leden van de werkgroep, samen met leden van de
Rotary Haarlemmermeer letterlijk de handen uit de mouwen.
Door sponsoring van een bedrag van € 2.426,12 in materialen
door tuincentrum Ranzijn en de Rotary gaan we 4 fruitbomen
(peer- en appel), leifruit, lavendel en hagen planten.
Loop gerust deze dag even binnen in de tuin. We zijn in de tuin
bezig tussen 10 uur en 15.00 uur.
Gevraagd stekken!
De werkgroep doet graag een beroep op u. Wij zijn op zoek
naar stekken van winterharde, groenblijvende planten. De
eerste stekken zijn al in de tuin gezet! Maar de tuin is groot dus
heeft u planten die verstekt kunnen worden? Neem dan contact
op met Kees van Slooten.
De werkgroep vergadert weer 21 november. Heeft u vragen of
ideeën geef ze dan door aan de voorzitter van de werkgroep
Marco van Aalst.
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 de informatiemap bij het informatiebord in de hal.

