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Midwinterhoornplantage
 Beste mensen,

Het is gelukt! In de vorige nieuwsbrief kondigden we aan dat we een da-
tum hadden geprikt voor de officiële opening. Die kon zaterdag nog net 
binnen de regels doorgaan! Wel moesten we om de pandemie de nodige 
concessies doen: We hadden graag iedereen uitgenodigd. We hadden 
het graag zonder QR-controle en mondkapjes gedaan. We hadden ook 

graag dichter bij elkaar gestaan om het zo voor iedereen nog gezelliger te maken. Maar zoals in 
het hele proces hebben we gekeken naar wat wel verantwoord mogelijk was. Mogelijk heb je al 
verslag gezien in de media maar hierbij een kort beeldverslag: 

De opening:

1. De sprekers symboliseren: ‘Door samen te
werken kun je iets moois maken’:
Samen met het Naoberfonds, het Leefbaar-
heidsfonds aangevuld met andere fondsen en
heel veel vrijwilligersuren maak je een mooie      
Midwinterhoornplantage...

2. Met een druk op de knop door burgemeester 
Joost van Oostrum brand het licht in de hoorn.
Wij blazen in de adventsperiode voor het licht...
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 3. Door het draaien
 aan de handel opent
 gedeputeerde 
 Peter Drenth de 
 deuren van de 
 educatieruimte, als
 teken van 
 gastvrijheid en 
 Naoberschap.

 

  

 De eerste advent en
  de   start van de       
  blaas-periode op
  de midwinterhoorn 
      2021-2022:

4. De kapelaan bracht het verlossende woord:
Er is ontheffing om al
op zaterdagmiddag te 
blazen voor de 

eerste advent       

5.Dus start het anblaozen, samen met Full Power in het ‘viaduct theater’.

Het was een geslaagd evenement! Bewegende beelden vindt u op ons YouTube kanaal, zie hieronder. 

Maakt u ook kennis met de plantage tijdens onze Midwinterhoornwandeling. In een aangepaste 
vorm, digitaal met de app Spacetime Layers. Hoe we dat  precies verantwoord kunnen doen, ver-
neemt u vast kort voor 19 december.
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 ..]
Contact:  Beltrumseweg 30, 7151 EW Eibergen / 06 50618474 / b.midwinterhoorngroepeibergen@upcmail.nl
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https://www.youtube.com/channel/UCZyjiK6Btyhlpz-z6vUJzoQ/featured
https://nl-nl.facebook.com/pg/Midwinterhoorngroepeibergen/posts/
mailto:b.midwinterhoorngroepeibergen@upcmail.nl
https://www.midwinterhoorngroepeibergen.nl/

