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Midwinterhoornplantage
Beste mensen,

   Na de nieuwsbrief van April werd het even stil met de nieuwsbrieven. 
Ons basisplan was klaar en we moesten de natuur zijn gang laten gaan. 
Toch houden we u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
De natuur werkt dit jaar ontzettend mee en geeft onze jonge aanplant een
kans te gaan groeien. De meeste planten lijken aan te slaan en binnen-

kort gaan we met de leverancier rond voor advies over de verdere verzorging. Naast de bomen 
heeft ook de bodembedekking, kruidrijke vegetatie, ons tot nu al een vrolijk kleurspel laten zien. 
En de sloten en moeras heeft voldoende water. Dit maakt dat veel dieren zich nu al aangetrokken 
voelen door de landmark. Klein, maar ook grotere...

 

Ondertussen hebben we met onze vrijwilligers aan de techniek gewerkt.
– In de educatie ruimte hebben we inmiddels groene stroom om onze presentatie goed te kunnen 
belichten. Maar ook kunnen we met behulp van een beeldscherm presentaties geven en zelfs kof-
fie zetten…
– De deuren van de educatieruimte hebben we van een passende tekst voorzien, en ook de aan-
plant hebben we met borden benoemd.
– Naast het zitje, bij de watermolen, hebben we een informatie-rad geplaatst die we nog gaan vul-
len met verhalen en plaatjes. Dan is er ook informatie als wij er niet zijn.. 
We werken nu nog aan een webcam, die continu beelden zal gaan tonen op onze website.
Ook de inrichting van de educatieruimte heeft nu
onze aandacht.

Bijgaande fotocollage geeft een indruk van de si-
tuatie nu. Veel mensen stappen van de fiets om
even te genieten.

Alle leveranciers danken we voor het positieve
meedenken!

Inmiddels hebben we een tijdstip voor de officiële
opening. Op zaterdag 27 november om 18.00 u.
zullen we, voor het officiële ‘anblaozen’ de 
plantage formeel openen.

De media houdt iedereen al op de hoogte maar ook wij blijven iedereen op de hoogte houden van de vorderingen via 
Onze:       website,         Facebook    en  youtube-kanaal .  [ je hoeft er allen maar op te ctrl-klikken ..]
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