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De hekken

Een nieuw Pieterplaatsje
Het Pieterplaatsje krijgt steeds meer vorm. Alle grondwerkzaamheden zijn klaar en het gras is al aardig gegroeid.
Het is spijtig voor de kinderen dat het allemaal veel langer
heeft geduurd dan verwacht. Pas als de afsluitbare hekken bij
de ingangen zijn geplaatst en het gras sterk genoeg is geeft de
gemeente het groene sein. Dan wordt de mandschommel ook
opgehangen en een glijbaan op de ‘Pietersberg’ geplaatst.

De tuin, de watertrog,
de totempaal en mozaïek

Zoveel aarde is er gebruikt:
De Pietersberg
200 kuub
Zand
120 kuub
Bosgrond
45 kuub
Grauwacker split
45 kuub
Eco korrels
18 kuub

Op 10 oktober hebben we op het Pieterplaatsje een burendag
gehouden. We hebben planten geplant, een grindput rond de
watertrog aangelegd en de boomstammen verzaagd, zodat er
bankjes van gemaakt kunnen worden. We waren al begonnen
met de totempaal en werken nu, als het weer het toestaat, ook
hard aan de 25 meter lange mozaïek krokodil. Ook op de betonnen zitelementen willen we nog vrolijk mozaïek aanbengen.
Het geld dat nodig is voor al deze activiteiten komt van het
Oranjefonds. Wil je ook meedoen met deze activiteiten?
Meld je aan als tuinman/vrouw. Volwassenen, maar ook
kinderen zijn welkom.
Werkgroep Pieterplaatsje
Annebelle 0345 - 523 892
Eric 06 - 22 20 47 76		
Rieke 06 - 53 88 91 22		

info@pieterplaatsje.nl
Kijk ook op:
www.pieterplaatsje.nl		

De hekken die het Pieterplaatsje nu nog ontsieren gaan pas weg als de afsluitbare hekken bij de
vier ingangen zijn geplaatst. Zoals het er nu naar
uitziet gebeurt dat in januari 2010, als tenminste
betrokken huiseigenaren akkoord gaan met de
gemeente over de plaats van de poort Westerwal.
Als die hekken zijn geplaatst krijgen alle bewoners rondom het pleintje een sleutel die op de
sloten van alle vier de poorten past.
’s Avonds wordt het pleintje afgesloten. In de winter als het donker is, rond 20.00 uur. In de zomer
bij papklok, 22.00 uur. Wij bewoners doen dat
zelf, bij toerbeurt en steeds met zijn tweeën.
Inmiddels hebben zich al bijna 20 bewoners aangemeld als POORTWACHTER.
Meer vrijwilligers zijn welkom,
dus POORTWACHTERS meld je aan!

Rabo Parelprijs
Twee jaar geleden won het Pieterplaatsje
de Rabo Parelprijs. De prijzen, een terrazzo
schaak- en damtafel en een luxe mededelingenbord, zijn inmiddels geplaatst. Nog even
geduld voor de eerste partijtjes.
Het mededelingenbord is al in gebruik.

De waterpomp

De waterpomp is een
cadeau van de gemeente
Culemborg. De pomp
is in de winterstalling
om bevriezing te voorkomen en komt in het
voorjaar terug.

Feestelijke opening
In de winter willen we het opbouwseizoen van
het Pieterplaatsje afsluiten met een glüwein en
erwtensoepborrel. Dan kunnen we ook bespreken wat er nog gebeuren moet om de tuin
winterklaar te maken.
In het voorjaar komt er een feestelijke opening.

Het Pieterplaatsje kan een prachtig halfopen hofje worden, een uitzonderlijke mogelijkheid in de stad.
We kunnen het zo leuk maken als we zelf willen, maar dan zullen we dat met z’n allen moeten doen.

