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SCHOORL 2006: KERN VOL BLOEMEN!     
  
 
Geachte heer/mevrouw 
 
Hierbij willen wij u hartelijk danken voor uw toezegging mee te doen aan het 
plan komende zomer de lichtmasten in het centrum van ons dorp te voorzien van 
vrolijke bloemenmanden (Hanging Baskets). Het overgrote deel van de 
ondernemers heeft positief gereageerd en we hebben heel veel leuke reacties 
van u gekregen. 
 
Ondanks het feit dat we de financiering voor volgende jaren nog niet rond 
hebben, willen we toch deze zomer starten met de bloembakken. We denken dat 
het makkelijker is om aanvullende sponsoring te vinden als mensen zien hoe 
leuk het is.  De rest van het jaar gaan we er hard aan trekken om een vervolg in 
2007 en 2008 veilig te stellen. Wij hebben daar vertrouwen in. Het idee is 
bijvoorbeeld om alle particuliere bewoners te vragen een donatie te storten, 
waarmee ze een stuk van een bak “adopteren”. We hebben suggesties 
gekregen van te benaderen sponsoren e.d.   
 
Wanneer komen de bloembakken? 
Nu de bestelling is gedaan, worden de bakken ingeplant met de door ons gekozen planten en worden deze in de kas 
de komende weken verder opgekweekt. Daardoor hebben ze al een behoorlijke omvang als de bakken worden 
opgehangen. De planning is dat dit vlak voor of vlak na Hemelvaart gebeurt. Maar het hangt een beetje af van hoe de 
bakken er op dat moment bij staan. Naar verwachting hangen ze tot eind september, misschien wel langer. Zo lang ze 
mooi zijn, blijven ze hangen. Weersomstandigheden spelen hierbij natuurlijk wel een rol. Het onderhoud gedurende het 
seizoen (water geven, bemesten, vervanging van bakken indien nodig) wordt verzorgd door de leverancier. 
 
Betalingsverzoek 
De financiële afwikkeling verloopt via de Stichting Schoorl Centrum in Beweging. Zij hebben aangeboden dit via hen te 
laten verlopen, omdat zo  BTW kan worden verrekend en het kostenplaatje daardoor lager uitviel. Wij zijn hen daarvoor 
zeer erkentelijk.  
Bijgevoegd een verzoek om uw Donatie (vrijgesteld van BTW; wel aftrekbare kosten) voor de bloembakken zo 
snel mogelijk aan hen over te maken. Doordat veel ondernemers meedoen, kon het bedrag op het minimumniveau 
worden vastgesteld. Ook de Bewonersvereniging Schoorl-Centrum doneert een bedrag uit de verenigingskas. Daar-
naast komt er een bijdrage uit het gemeentelijke wijkbudget voor 2006 en geld van de Wedstrijd Kern met Pit waarvoor 
dit project was aangemeld. 
 
We zijn van plan om als de bakken opgehangen zijn, iets feestelijk te organiseren en dan ook zullen we de publiciteit 
zoeken en de deelnemende ondernemers noemen.  
 
Nogmaals bedankt en we hopen dat we met zijn allen kunnen genieten van een bloemrijk centrum 
 
Met vriendelijke groet, 
Werkgroepje Schoorl, Kern vol Bloemen, 
 
Lucia Bakker, Gerard Dekker, Nul Mul,  
Trudy Onrust en Greetje Sevenhuysen 
 
Contactpersoon voor de komende maand is: 
Nel Mul, Paardenmarkt 50, Schoorl, tel. 509 1969 
e-mail: nel_mul@hotmail.com 


