
12 mei 2017 

Beste allen  

 

Waarschijnlijk hebben jullie al gezien dat de hekken om de 

moestuinen en siertuinen zijn geplaatst op het pleintje. 

Het pleintje zal de Catharinahof worden genoemd. 

Een hof met fruitbomen en bloemen, groente en kruiden. 

Een hof om heerlijk even te zitten en te kijken of een praatje te 

maken. 

Een hof waar de kinderen bij de waterpomp kunnen spelen, binnen 

de hekken. 

Een hof waar iedereen uit de straat en dichtbij gelegen straten 

kunnen werken en oogsten. 

 

De Catharinahof zal een samentuin zijn, een tuin waarin iedereen 

samenwerkt in het grote geheel. 

Waar je je wensen kenbaar kunt maken voor het zaaien of planten 

van groentes en kruiden. 

Voor elk wat wils. 

 

Catharinahof Opening: 

En binnenkort zal de feestelijke opening zijn! 

Gisteren heeft de Gemeente in overleg met betrokken de datum van 

vrijdagmiddag 9 juni gekozen. 

Van 16.00 tot 18.00. 

Er  wordt geprobeerd wethouder Saskia Bruines te vragen voor de 

onthulling van een naambord. 

Samen met Juniper, het oudste dochtertje van Victor en Jerney zullen 

zij het bord onthullen. 

 

Er zijn leuke dingen voor de kinderen te doen zoals potjes versieren 

en zaadjes zaaien van de zonnebloem. 

Super bellen blaas bellen maken. 

Lekker ijsje eten, en hapjes van Buurtsuper Koning. 

 

Kom gezellig langs en neem je buren mee!!! 



 

Om de tuin er goed uit te laten zien hebben we nog een aantal data 

voor jullie, we hopen op jullie hulp hierin. 

 

Waterbaan: 

Op maandagmiddag 29 mei a.s. gaan we stapstenen neerleggen en 

worden er vakken gemaakt voor de vaste planten. 

Ook wordt de waterbaan in elkaar gezet die aan de pomp komt zodat 

het nog leuker spelen wordt voor de kinderen! 

Vanaf 16.00 wordt er dus hard gewerkt in de Catharinahof. Helpt u 

mee? 

Vele handen maken licht werk. 

 

Plantjes kopen: 

Op donderdagochtend 1 juni a.s. gaan we plantjes kopen in 

Gardencentre, vlakbij onze wijk aan de Leidschestraatweg, 2 km. 

fietsen. 

We verzamelen om 10.00 met de fiets bij het portiek van Jerney en 

Victor Catharinaland 278. 

Jullie gaan plantjes en zaadjes kopen voor jullie eigen moestuinbak 

en ook voor de grote moestuin in het Catharinahof. 

 

Plantjes planten: 

Op diezelfde dag op donderdagmiddag 1 juni a.s. gaan we in de 

middag alle plantjes uitzetten en water geven. 

Victor gaat een gereedschapskist timmeren voor de gieters en 

schoffels, schepjes en handschoenen. 

Hiermee starten we om 15.00 tot 18.00 

 

Dan hopen we dat alles er mooi uitziet voor de opening op vrijdag 9 

juni a.s.!! 

We zien uit naar een hele gezellige tijd met elkaar waarbij jullie hulp 

en aandacht heel erg wordt gewaardeerd! 

 

Hartelijke groeten, 

Marjan Looije namens Jerney, Victor en Audrey. 


