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Beste lezer, 
 
 
Nieuwsbrief nummer 11 ligt voor u met een update over de 
binnentuin. 
 
In de vorige nieuwsbrief vertelden wij u over ontwikkelingen 
m.b.t. de officiële opening van de belevingstuin. In de planning 
staat nu de middag van woensdag 27 mei 2020. Noteer deze 
‘voorlopige’ datum alvast in de agenda. Meer informatie volgt. 
 
Via een echtpaar in Horizon hebben wij diverse 
materialen gekregen die wij in de 
belevingstuin gaan plaatsen. U moet denken 
aan een zonnewijzer, windmobiel, glazen 
bollen (schitteren mooi in de zon) en een 
stenen beeld. Dit heeft een flinke besparing op 
onze begroting opgeleverd. Heel hartelijk dank 
namens de werkgroep! 
 

Via Sander van Rijn van Korenmolen De 
Eersteling heeft de werkgroep een molen 
gedoneerd gekregen. Deze gaat ook een 
mooi plekje in de tuin krijgen. Sander 
bedankt! 
 
De firma Erkytuin gaat halverwege de maand 
februari beginnen met het gefaseerd leveren 
van de bestelde materialen.  
 
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft 
kunnen lezen gaat het over 92,5m¹ 
leuningen, 3 grote bomen, 3 Erkyvogels, 

kunstgras met loopbrug, een looptrap met leuning, diverse 
geur- en kleurbeplanting, een voelelement in de huidige 
bestrating en 29,5 m² beleefpad.  
 
Hieraan wordt een tweede pergola toegevoegd maar dan met 
gekleurd plexiglas. Door een donatie in 2019 van 
Buurtvereniging Het Oude Buurtje (waar, door Horizon, nog 
geen definitieve bestemming aan was gegeven) wordt deze 
mogelijk gemaakt! Bedankt! 
 
In de maand februari gaan we door met de flessenactie! De bak 
wordt regelmatig geleegd, blijf dus vooral lege statiegeldflessen 
inleveren!  
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Op de witte tafel in de gang zullen de komende weken 
spulletjes verkocht gaan worden die in het teken staan van 
Valentijn en het voorjaar. Loop gerust eens langs. De 
opbrengsten gaan naar de binnentuin.  
 
Ook zijn we intern bezig om een cursus te ontwikkelen voor 
o.a. medewerkers van Horizon die met de bewoners de 
belevingstuin gaan bezoeken. We willen natuurlijk graag dat 
iedereen de tuin op de juiste manier gaat gebruiken en op de 
hoogte is van alle mogelijkheden die de tuin biedt. 
 
Dank weer aan alle gulle gevers. Hierdoor is de stand van de 
thermometer verhoogd met € 334,95 per 3 februari 2020 
naar € 94.204,11.  
 
Heeft u vragen over de tuin 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. 


