Aan alle bewoners van het Rembrandtpark in Naarden

Midsummer party!
21 juni om 17.30.
Feestelijke ingebruikname van de fontein in het Meertje
van Vlek/ Jan Jurissenplantsoen
Hapjes en drankjes aangeboden
Neem je picknickmand en kleedje mee!
Beste wijkbewoners,
De vijver in het Jan Jurrissenplantsoen, ook wel bekend als het meertje van Vlek, is een herkenbare en
prachtige plek in onze wijk. Het water (’s zomers) en het ijs (’s winters) trekken altijd veel volwassenen en
kinderen.
In de afgelopen maanden hebben enkele buurtbewoners, de gemeente en het buurtplatform RemCom
het initiatief genomen om een fontein in de vijver van het Meertje van vlek aan te schaffen en te
monteren. Via een inzamelingsactie in de buurt en dankzij de hulp van zes sponsoren (zie onder) is het
bedrag dat nodig is voor deze fontein bijeengebracht. In samenwerking met de gemeente, die zorg
draagt voor het beheer en onderhoud, is de fontein nu klaar om in gebruik te worden genomen.
Die feestelijke gebeurtenis zal plaats vinden op de langste dag van het jaar, 21 juni aanstaande. Dat
moment leent zich natuurlijk ook heel goed voor een onderlinge ontmoeting. Graag willen we jullie
uitnodigen om bij de “officiële” ingebruikneming aanwezig te zijn. Wijkwethouder Alexander Luijten zal
samen met initiatiefnemer Paul Overtoom de fontein voor het eerst aan het werk zetten.
Daarna is er voor alle aanwezigen een hapje en een drankje (aangeboden door Albert Heijn). Dat is niet
voldoende voor een uitgebreide wijkborrel, neem dus gerust zelf wat te drinken en eten mee en geniet
van het moment. Een kleedje om op te zitten maakt de wijkborrel helemaal af!
We zien jullie graag op:
Donderdag 21 juni om 17.30 uur bij de vijver aan de kant van de Rubenslaan. Vanaf de van
Dijcklaan is alles natuurlijk ook prima te zien, maar de borrel is aan de Rubenslaankant.
Graag tot dan.
Met vriendelijke groet,
Paul Overtoom, Buurtplatform RemCom, gemeente Gooise Meren

Met de komst van de fontein zijn uw kinderen natuurlijk niet minder welkom in en op het water en het ijs. ’s Winters is de
fontein in opslag en ’s zomers hangt hij in een stevige drijver. Wij vragen u wél om uw kinderen te leren dat de fontein het
langst meegaat als hij met rust wordt gelaten en als zwemmers er niet op proberen te zitten of aan gaan hangen.

