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Onthulling Fonteinfiets
Zaterdag 5 oktober
om 14.30 uur
Locatie Het Eiland
ingang achter de flat Hoek Bleysstraat/Gedenklaan
en achter de flat Han Hollanderweg
De wethouder Corine Dijkstra en
de kinderwethouder Khaoula
zullen de waterpompfiets in gebruik nemen.

Waterpompfiets
De kleinere bezoekers van Het
Eiland spelen graag rondom de
stenen watergoot. Het stromende water is voor hun een bron
van vermaak.
Jammer genoeg stroomt het
water alleen als de zon goed op
het zonnepaneel schijnt, dus
bij bewolkt weer, of als de zon
verdwenen is achter de flat of
de bomen, is er geen water. We
hebben gemerkt dat kinderen dat
jammer vinden.

Die hebben we kunnen kopen
met hulp van Gezond in Gouda,
een fonds van de gemeente.
Ouders, grootouders of grotere
kinderen kunnen door flink door
te trappen het water door de
goot laten stromen
Op 5 oktober nemen we de pomp
officieel in gebruik, dus een klein
feestje op 5 oktober om 14.30
uur op het Eiland. Kom kijken
hoeveel water jij bij elkaar kunt
fietsen!

Twee slimme jongens wisten een
oplossing: een waterpompfiets.

Iedereen is van harte welkom

Nieuwsbrief september 2019

Een boom van Het
Eiland moet worden gekapt
Een van de bomen aan de zuidkant (bij
de voetbalvelden) is in zeer slechte
staat. Vorig jaar is deze boom gesnoeid.
De grote takken zijn er toen afgehaald,
in de hoop dat de boom beter zou worden. Dat is helaas niet het geval.
De jaarlijkse inspectie door de gemeente
liet zien dat de boom gevaar oplevert,
ook omdat hij zo scheef staat. Daarom is
door de gemeente besloten deze boom
te kappen.
Meer informatie hierover kunt u vinden
op https://gis.gouda.nl/viewer/app/internet_kapvergunning

Vogelhuisjes

Sierkers

Op het Eiland hangen vogelhuisjes. Ze waren gegeven ter
ere van de opening aan Burgemeester Milo en kinderwethouder
Hidde. Daarom staat op het ene
huisje een M en op het andere
een H.

Binnenkort wordt er een sierkers
geplant, die heel vroeg in het
voorjaar in bloei zal staan. De
boom zal schaduw geven aan de
allerkleinsten, die in het zand
spelen

Bij het controleren, tijdens de
vrijwilligersmiddag, bleek dat
vogels de weg naar de kastjes
gevonden hebben. Dat betekent
dat vogels ook genoeg voedsel
vinden op het Eiland. Het zaad
van de wilde bloemen zijn uitstekend voor bijvoorbeeld mezen.
We gaan dus meer vogelhuisjes
ophangen, want dat is goed voor
de biodiversiteit.

KLusdag 12 oktober
van 14.00 tot 16.00
uur
Komt u helpen met o.a.:
• Palen van de lisdodden en de
de Eilandborden in de olie
zetten.
• Klimboom: vervelende punten wegbeitelen.
• Vogelhuisje 2 schoonmaken
en opnieuw ophangen.
• Vlechthekken maken.
• Bladeren van het zand harken.

