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NL-doet 11 maart 2017
Samen op de Horst
Op zaterdag 11 maart hebben we met z’n allen, zo’n 40 mensen, in het kader van NL-Doet een aantal
projecten uitgevoerd op en rond De Horst. Het Oranjefonds heeft Samen op De Horst gesponsord
met 400 euro en het dorpshuis heeft liefst 1000 euro geschonken in het kader van het Buurtcadeau
beschikbaar.
Achter de Slenk en Red House werd een Theetuin aangelegd. De oude zandbak is omgetoverd in een
heus terras(je) met een stevige tafel en bankjes. De container kan nu makkelijker verreden worden
omdat hier een stenen plaatsje voor gemaakt is. De stoeptegels en het stoepzand zijn door van
Kesteren aangeleverd. De houten banken zijn geschuurd en opnieuw gelakt. Er is een schaduwtuin
aangelegd. Rond de boom en het speelhuis is het onkruid opgeruimd en zijn houtsnippers gestrooid,
die geleverd zijn door Jan Beers.
Tegelijkertijd waren een aantal mensen onderweg om de bermen schoon te maken en in te zaaien
met wilde plantenzaden. Dit is een initiatief van Natasja van “Camping Bij Ons” en Virginie van
“Wijngaard De Plack”. Hennie Brinkhof heeft een geschikte keus gemaakt voor de zaden; deze laatste
zijn beschikbaar gesteld door Intratuin. Bloembollen moeten we nog andere keer gaan planten.
Na hard werken ontstaat een stevige trek. Met dank aan Bakkerij Oomen voor de broodjes, konden
we onze honger stillen met verse broodjes. ’s Middags is het nieuwbouwproject De Heikant nader
toegelicht voor een aantal geïnteresseerde bewoners. In de ontmoetingsruimte van De Slenk is de
dag muzikaal afgesloten door rockband Van Toen met muziek uit de jaren 60. Met dank ook aan Jan
van Cafetaria De Horst voor de hapjes!
Hoewel er al wel een heleboel andere dingen gedaan zijn. Helaas konden deze projecten niet
helemaal afgerond worden. Zo was de tijd van het jaar niet geschikt om bloembollen te poten en te
zaaien. Er komt dus een herhaling op 23 september in het kader van de nationale Burendag, die we
zullen afsluiten met een BBQ.
U bent hiervoor weer van harte uitgenodigd.
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