Beste gemeenteleden,
Het heeft even geduurd, maar hierbij willen wij u informeren over de defnitieve plannen voor de
renovatie van de kerktuin van de Vrijheidskerk en het straatwerk achter de kerk.
Inmiddels is er een presentatie geweest aan en voor het Sectieteam Zuid samen met de tuingroep en
op 3 september hielden we na de dienst een presentatie voor gemeenteleden van de Vrijheidskerk.
Ongeveer 25 gemeenteleden woonden deze presentatie bij, waaronder een hele grote groep kinderen.
Het was hartverwarmend en bemoedigend om ook hun enthousiasme te horen over de kerktuin! Na de
presentatie zijn we met een hele groep kinderen nog de tuin in geweest om zaken te verhelderen en
vanuit de kinderen kwamen spontaan allerlei ideeën naar voren om bijvoorbeeld extra geld in te
zamelen (…..”kunnen we niet nog een heleboel vogelhuisjes en egelhuisjes maken om te verkopen
……?). ….”Kunnen we niet een actie houden met de kinderen om al het zwerfvuil uit de vijver te halen
met schepnetten, dat is beter voor de ijsvogels, die hier wonen …..?” …..”Wat gebeurd er met de
wandelpaden, die nu helemaal overwoekerd zijn door het onkruid, mogen we helpen om ze weer
begaanbaar te maken……?”Enz. enz. Stiekempjes hebben we al heel wat ideetjes en plannetjes
uitgewisseld. We gaan dit zeker een vervolg geven! Het lijkt ons een feest om ook samen met de
kinderen er weer wat moois van te maken en de kinderen hun eigen stukje tuin te geven! Hun
enthousiasme werkt aanstekelijk om de schouders eronder te zetten!
Ik plaats hier ook al vast maar een oproep of iemand misschien nog aan een paar grote boomschijven
(het liefst van eikenhout en ongeveer 50 cm doorsnede en 50cm hoog) kan komen. Vroeger stonden er
achterin de tuin namelijk 3 grote boomschijven met een rond plateau erop. Deze stronken zijn
inmiddels helemaal vermolmd en verwijderd, maar ze worden wel degelijk gemist door de kinderen
(……“we hebben er vaak op gepicknickt met de kinderclub en we vinden het jammer dat ze er niet
meer zijn ….”).

Voor diegenen die niet bij de presentatie konden zijn, volgen hier alsnog de defnitieve plannen.
Bijgevoegd is ook de begroting.
Wat was ook al weer het oorspronkelijke plan?
- Aan (laten) leggen van een labyrint in kerktuin
- Herbestrating van het toegangspad naar het fetsenplein
- Renovatie van de kerktuin
Om dit plan te realiseren zijn er in 2016 twee acties gehouden: een rommelmarkt en een kerstmarkt.
De totale opbrengst van de twee gehouden markten was: €3975,Waarom heeft het defnitieve plan zo lang op zich laten wachten?
Omdat er gaandeweg vanuit diverse kanten steeds meer wensen naar voren kwamen met het verzoek
deze in te passen in de bestaande plannen.
Om nog enigszins een reële begroting op te kunnen stellen is er fink geschrapt in het wensenlijstje, is
gekeken naar het oorspronkelijke plan en zijn er prioriteiten gesteld. Na veel puzzelwerk kwamen we
tot het volgende plan:
1) Labyrint verwerken in het gras i.p.v. in het straatwerk (zie voorbeeld)
Dit Labyrint wordt gemaakt met behulp van straatklinkers en graspaden.
(Zie voorbeeld). Een labyrint laten maken in het (bestaande) straatwerk bleek géén optie gezien de
daarmee gemoeide kosten.

2) Herbestraten van het toegangspad naar het fetsenplein.
Om kosten te besparen en geld over te houden voor andere wensen gaan we het bestaande pad zélf
herbestraten en egaliseren. Tijdens de presentatie aan de gemeente kwam naar voren dat er een wens
was om het bestaande pad ook iets breder te maken, zodat je elkaar makkelijker kunt passeren, met de
fets aan de hand. Dit verzoek nemen we zeker mee in de uitvoering.
3) Een afscheiding maken voor de afvalcontainers d.m.v. het plaatsen van klimopschermen
Door het instorten van de oude carport, waar de container opstelplaats is, moet er een andere
oplossing komen. Het afdak is inmiddels gesloopt om ongelukken te voorkomen, maar het is er een
rommeltje. Dit willen we oplossen door een natuurlijke afscheiding met klimopschermen.
4) Een nieuwe indeling van de plantvakken in de kerktuin
Als tuingroep worden we er met z’n allen niet jonger op en we willen de tuin graag wat
onderhoudsvriendelijker maken, maar toch aantrekkelijk met bloeiende (bijbelse) planten én planten
die aantrekkelijk zijn voor vlinders en bijen. De afgelopen jaren hebben woekeraars min of meer de
overhand gekregen. Een deel van de bestaande planten wordt hergebruikt en verplant en er worden
nieuwe planten aangeschaft. De planten zullen worden aangeplant in grotere groepen en de
plantvakken krijgen weer de oorspronkelijke liturgische kleuren: groen, roze, paars, rood en wit en
aangevuld met blauw.
5) Extra stallingsruimte voor fetsen
Dit verzoek wordt ook gerealiseerd, namelijk ter hoogte van de container opstelplaats naast de nieuw
te plaatsen klimopschermen.
Begroting:
1) Het realiseren van een Labyrint in het gras:
-

Frezen en egaliseren oude grasmat (loonbedrijf)
Inzaaien gras (zelfwerkzaamheid)
Aanschaf straatstenen (tweedehands) incl. transport :
Maken labyrint in eigen beheer
:
Subtotaal

€ 822,€ 40,€ 423,€
€ 1285, - (incl. btw)

2) Herbestraten van het toegangspad
- Door zélfwerkzaamheid, dus géén kosten.
3) Een afscheiding maken voor de afvalcontainers d.m.v. klimopschermen:
- Aanschaf kant en klare Hederaschermen 120cm/180cm
(schermen, planten, palen en bevestigingsmateriaal)
€ 800, - (incl. btw)
- Het plaatsen in eigen beheer.
4) Een nieuwe indeling van de plantvakken in de kerktuin
- Aanschaf nieuwe beplanting op basis van:
8 planten per m2 : 936 x €4,- Excl. grondverbeteraar
- Aanbrengen beplanting in eigen beheer.

€ 3775,- (incl btw)

5) Extra stallingsruimte voor 12 fetsen
-

Plaatsen van 2 extra hoog/laag fetsenrekken
ter hoogte van container opstelplaats.

Totaalbedrag:

€ 363,- (incl. btw).
_________________
€ 6223,- (Incl. BTW)

De oplettende lezer ziet dat deze begroting niet past bij het beschikbare budget van €3975,-.
Een aantal kosten proberen we dan ook via een andere route te bekostigen omdat die ook niet echt bij
de tuin zélf horen. Dit zijn de kosten voor extra fetsenstalling en de afscheiding voor de
containeropstel plaats. Dit scheelt €1163,- euro op het totaal bedrag. En tijdens de presentatie op 3
september kwamen er al spontane aanbiedingen van gratis straatklinkers die gemeenteleden over
hadden.
Verder is er een aanvraag gedaan voor subsidie bij de gemeente Alkmaar. Een deel van de kerktuin ligt
namelijk op gemeentegrond en wij onderhouden dit al jaren voor de gemeente. Hier is indertijd ook een
contract voor opgesteld.
Voor nieuwe planten op het grondgebied van de gemeente hebben we dan ook subsidie aangevraagd.
Zo hopen we de totale renovatie toch binnen het beschikbare budget te kunnen realiseren.
Dit najaar wordt er al gestart met de volgende zaken:
- Pad naar fetsenplein egaliseren en verbreden.
- Het grasveld klaar maken voor aanleg labyrint (frezen en egaliseren grasmat, gras inzaaien en maken
labyrint) en
- Bestaande bruikbare planten ‘opkuilen’ voor latere herplant.
Vooral dat laatste is nog een hele klus: er moet met grond gereden worden en misschien moet er ook
nog oude grond afgevoerd worden. Daar kunnen we tegen die tijd nog wel een paar extra handen bij
gebruiken. Mogen we tegen die tijd een beroep op u doen?
Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande plannen, dan kunt u altijd bij ons terecht.
Natuurlijk is een eventuele donatie/gift ook van harte welkom.
U kunt dit over maken op rekeningnummer NL56 INGB 0003 0746 88 t.n.v. Protestantse gemeente
Alkmaar inzake Giftenfonds.
Vermeld u hierbij s.v.p. expliciet dat het om een gift gaat voor de renovatie van de kerktuin!

Namens de tuingroep van de Vrijheidskerk,
Steve Geel en Ditta Voetberg

