Het Ontstaan van de

NOABERTOEN
Het begon allemaal met de ingebruikname van Kerkenheem door de
kerkgemeente Damsterboord. De houten keten op dit terrein die eerder voor
activiteiten gebruikt werden, konden worden weggehaald.

Wat nu te doen met het vrijgekomen stuk grond? Vanwege het recht op overpad
was er niet veel mogelijk. Als wij als bewoners van Noorddijk een idee hadden,
mochten we de grond wel gebruiken.
Dat was niet aan dovemansoren gericht.

Ons idee:
een tuin, met een plek om te kunnen zitten, elkaar te ontmoeten en tegelijk een
uitnodigende plek voor wandelaars om even bij te komen. Zo’n plek was er nog
niet in Noorddijk. De kiem was gelegd!
Er werd flink overlegd in het najaar van 2013. Een aantal mensen maakte een
ontwerp, nog een, en nog een en er kwam hulp vanuit de gemeente. Zo werd het
een prachtig plan! En omdat het overpad naar de zijkant werd verlegd was er
een mooi aaneengesloten stuk beschikbaar.

Toen gingen we heel voortvarend aan de slag!

Het
plaatselijk
Loonbedrijf
verzorgde
het zware
voorwerk

en op 1 maart 2014
konden we met het
handwerk beginnen.
Als eerste werd de
boomgaard aangelegd
door het planten van
diverse fruitbomen.

De contouren worden zichtbaar

Maar
het is
nog wel even
doorwerken!

Paden van houtsnippers
aanleggen

Planten
een
plekje geven

Bestrating
leggen.
Geschonken door
een bewoner van
Noorddijk

Een van de bedoelingen
was een fijne zitplek te
creëren. En dan zijn er
banken nodig.! Het is een
hele klus om die er in te
zetten.
Er komen drie stuks,
geschonken door bedrijven
uit Noorddijk

Ter decoratie wordt een totempaal bedacht:
samen verven en samen plaatsen.

En een prachtige eendenkooi
Geplaatst door onze
technische man

Nog meer dingen die het mooi maken:

Samen tot stand gebracht.
Er wordt nog steeds met veel plezier in gewerkt. We zijn het er
wel over eens: een heerlijke plek in Noorddijk om samen te
werken en te genieten. En een fijne plek voor voorbijgangers om
te rusten en ook te genieten van al dit moois!

