
 

 

Enkele weken geleden hebben we als bewonerscommissie (BC) een nieuwsbrief  

uitgebracht. Waarin we ook aangaven dat we het budget waar wij over beschikken 

op een goede manier willen gebruiken voor de bewoners van Esveld, Sine Cura en 

Wagenberg. Deze nieuwsbrief zorgde voor veel positieve reacties, tips en ideeën 

waar we verder mee aan de slag zijn gegaan. 

Een wens vanuit bewoners om een boomtafel te creëren  

Bewoners gaven als wens een boomtafel te willen. Hierover zijn wij in gesprek 

gegaan met de WSL. En het resultaat van deze gesprekken mag er zijn. 

Hoveniersbedrijf Van Beers (zij doen ook het tuinonderhoud) gaat deze boomtafel 

maken en ook plaatsen. De kosten zijn wel wat hoger dan het budget van de BC. De 

firma Van Beers heeft echter aangegeven dat zij het restantbedrag sponsoren. Hoe 

geweldig is dat!. De werkzaamheden worden naar verwachting in februari 2022 

uitgevoerd. 

Aanpassing van de rozentuin 

Woningstichting Leusden knapt dit deel op. Het verduurzamingproject bij Wagenberg 

eerder dit jaar heeft voor de nodige overlast gezorgd. Op deze manier wil men vanuit 

de WSL ook iets terug doen voor de buurt. De werkzaamheden worden naar 

verwachting in februari 2022 uitgevoerd. Hieronder een impressie van de “nieuwe 

tuin”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moestuinproject gaat van start 

Half januari 2022 start hoveniersbedrijf Van Beers met diverse werkzaamheden 

achter de schuur bij Wagenberg. De werkzaamheden bestaan uit het snoeien van 

struiken, het maaien van het gras, verwijderen van boomstronken, het gebruik 

klaarmaken van de grond en er wordt een erf afscheiding plus afsluitbaar hek 

geplaatst.  

Wij zijn samen met WSL achter de schermen nog druk bezig met de beheer- en 

tuinafspraken voor het gebruik van de moestuin. Meer informatie hierover volgt begin 

volgend jaar. 

Al met al positieve geluiden en leuke projecten die begin volgend jaar worden 

uitgevoerd! Via deze weg bedanken wij jullie voor de input!  

 

Tot slot wensen wij iedereen hele fijne feestdagen en een gezond 2022! 

 

Voorzitter  Tiny Bontje - Pronk 

Secretaris  Annet Pater   

Penningmeester Will Colenbrander 

 


