
  

 

                                                                                                          
 

 
 
 
 
 
 

Aquarel pleinpraat nummer 1                                                                                                                        8 feb 2019 
 
Dag allemaal, 
 
Om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen, zullen we met enige regelmaat een 
Aquarel Pleinpraat schrijven. 
Er is door verschillende ouders gereageerd op mijn oproep voor sponsoring en hulp bij het plein. Daar kwam 
onder anderen uit naar voren, dat de wet- en regelgeving voor bedrijven om te sponsoren is veranderd en 
dat het daardoor lastig is om als bedrijf zoiets te sponsoren. De oproep mag uiteraard breder gelezen 
worden; we kunnen elk bedrag gebruiken, want de eerste offerte die we ontvingen ging over een 
totaalbedrag van 90.000 euro...! Daar is intussen al wel het een en ander afgepraat en onderhandeld, maar 
feit blijft dat er enorm veel geld nodig is. 
 
Ook zijn er al hele leuke ideeën geopperd om geld bij elkaar te krijgen met acties. Alle ideeën zijn welkom, 
dus blijf ze vooral ook sturen! 
 
Ik zal u bij deze even voorstellen aan de pleincommissie van de Aquarel: 
Remco Poppen 
Mark Kluin 
Gerlinde Heidinga 
Annemarie Soeten 
Henriëtte Tijssen 
U ziet het, ook dit is een klein groepje waar we nog best wat versterking kunnen gebruiken! 
 
We zijn intussen in een ver stadium wat betreft gesprekken met ontwerper, hovenier en de Twijn. Wat betreft 
de Twijn het volgende: het plein achter de school wordt door zowel de Twijn als de Aquarel gebruikt. Het 
ontwerp van het achterplein wordt momenteel zo aangepast dat het ook voor kinderen met een handicap of 
met een rolstoel leuk is. Hiervoor hoeven helemaal niet veel aanpassingen gedaan te worden, want hier 
hebben we vanaf dag 1 al op geanticipeerd. Vervolgens gaan de mensen van de Twijn onder anderen een 
subsidie aanvragen bij het SGK. Daarvoor geldt dat de subsidie alleen wordt uitgekeerd als er nog niet aan 
het plan begonnen wordt... We gaan vanuit de Aquarel ons dus in eerste instantie richten op het kleuterplein 
en proberen op het achterplein al wel een aantal zaken op te zetten die wellicht buiten de subsidieaanvraag 
vallen (zoals misschien het verplaatsen van de fietsenstallingen). 
 
Tot zover voor nu. Tot de volgende Aquarel Pleinpraat! 
 
 
 

 


