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Boskapellebusken: het gaat door!
D'RAN!
Het hele jaar 2022 zijn we druk geweest met het uitwerken van de plannen en het
regelen van geld om deze uit te kunnen voeren. Inmiddels hebben we van maar liefst 10
fondsen en subsidieregelingen een toezegging, bij elkaar voldoende om de aanleg en de
inrichting te kunnen betalen. Heel blij zijn we ook met een bijdrage van de ouderraad
van de school, waarmee we een mooi speeltoestel kunnen aanschaffen. Naast de aanleg
hebben we ook te maken met de kosten van de grond. Deze zijn nu voor ruim 80%
gedekt, dankzij een mooie toezegging van de provincie, Royal Kaak en een flink aantal
mensen die een of meer m2 hebben gesponsord. Hiermee durven we het aan om te
starten!

 

Organisatie
De werkgroep die dit project trekt is een gezamenlijke werkgroep van Sinderens Belang

en Stichting Kerk- en Fietspaden Sinderen e.o. De Stichting helpt ons door als
rechtspersoon op te treden voor alles rondom de aanleg en de inrichting. Daarnaast

helpt de stichting ook met raad en daad in praktische zin. Hier zijn we heel blij mee. Het
Boskapellebusken is een apart project binnen de stichting. We houden financiën en

vrijwilligers gescheiden, dus we hebben een eigen bankrekening en een eigen groep
vrijwilligers. Van de vrijwilligers van de kerkenpaden wordt dus niet verwacht dat ze

helpen bij het Boskapellebusken. Het mag natuurlijk wel voor wie dat leuk vindt!
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Stoeptegels gezocht
Voor de randen van het amfitheater hebben we gebruikte stoeptegels (30x30) nodig en
ook een aantal grindtegels. Weet je toevallig een restpartij, laat het dan weten. Wil je de

klus 'tegels verzamelen' op je nemen, dan is dat ook zeer welkom.

Heb je naar aanleiding van deze mail vragen of opmerkingen, dan kun je terecht bij
Marjon Groot Nibbelink, tel. 0615853060. Wil je op de hoogte blijven via de nieuwsbrief

van het Boskapellebusken, meld je dan aan op
www.boskapellebusken.com/nieuwsbrief/ 

 
Vanaf 2023 kan een activiteitencommissie aan de slag met het bedenken en organiseren
van de eerste activiteiten en het opzetten van een activiteitenprogramma. We hopen er
met elkaar iets moois van te maken!
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8 oktober 2022 - eerste werkzaamheden
Op zaterdag 8 oktober hebben de eerste werkzaamheden plaatsgevonden op het
Boskapellebusken terrein. Met een groepje vrijwilligers hebben wij de omheining
weggehaald. Bedankt voor jullie hulp!

Planning
Dit jaar willen we vooral al het plantmateriaal de grond in krijgen, zodat dit de kans krijgt
om aan te slaan. Alle overige voorzieningen komen in 2023 in rustiger tempo. Op 8
oktober is gestart met de eerste grondwerken en op korte termijn wordt de poel
uitgegraven. Hiervoor krijgen we hulp van loonwerkers in de omgeving. Vervolgens
willen we in november heel veel bomen en bosplantsoen planten. Als data hiervoor zijn
gepland: zaterdag 19 november en zaterdag 26 november. Vind je het leuk om mee te
helpen, reserveer deze dagen dan alvast (vanaf 9.00 uur) en meld je aan via
boskapellebusken@gmail.com (graag o.v.v. naam, mailadres en telefoonnummer). Naast
vrijwilligers krijgen we ook hulp van enkele medewerkers van de firma Kaak. De
plantdagen zelf beginnen met een korte instructie. Wil je meer weten, dan ben je
welkom op de informatieavond voor vrijwilligers op dinsdag 15 november in het
Buurtschapshuis om 20.00 uur. Ook hiervoor graag even aanmelden.

 


