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6 maart 2021, Assendelft Waterrijk 
Aan de bewoners van Waterrijk 
 
Beste buur, 
 

Je kunt het bord niet missen 😊 Afgelopen 20 januari hebben wij, Stichting 
Groen Waterrijk, officieel het beheer van het industrieterrein aan de 
Omweg overgedragen gekregen van de gemeente Zaanstad. De komende 
maanden ga je stapsgewijs steeds meer zien en beleven van ons mooie 
park! 
 
De speel- en sleeheuvel 
We blikken graag even met je terug. Toen de weersvoorspelling sneeuw 
opgaf, hebben wij snel gehandeld en de speelheuvel aangelegd. Dit 
konden wij doen door jullie donaties! Wat een enorm succes. Veel buren 
hebben plezier gehad van de sleemogelijkheid. En ook zonder sneeuw wordt er volop gespeeld op de heuvel. Met 
deze actie zetten we een mooie stap in de richting van ons plan, want in maart wordt de heuvel afgewerkt met 
zwarte grond en ingezaaid met gras. 
 
HEEL VEEL DONATIES EN SPONSOREN 
Sinds onze laatste nieuwsbrief hebben we heel veel meer sponsoren en donateurs erbij gekregen. Zo krijgen we van 
de ABN maar liefst vijf prachtige bomen in boombakken t.w.v. € 5.000,- , hadden we de sneeuw en hebben we het 
grasmaaien te danken aan Rijkhoff Mechanisatie, is de heuvel straks mooi door Roadmasters, kunnen we lekker 
zitten door M5Vastgoedzorg en kunnen we genieten van een bloemenzee door o.a. Betrekken bij het Groen Fonds 
en de gemeente Zaanstad. Groenfra is onze grote steunpilaar bij de aanleg van het park en wij bedanken ook alle 
andere bedrijven voor hun mooie bijdragen en kortingen. Bovendien hebben jullie, bewoners van Waterrijk, bij 
elkaar al ruim € 4.000,- gegeven. We vinden dit geweldig! Samen zijn we tot grootse dingen in staat. En hoe meer 
geld we ophalen, hoe sneller en mooier ons park wordt en wij hier met zijn allen van mogen genieten. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto door buurman Rob Verweij 

Wil jij ook een bijdrage doen? Scan dan deze QR-code met de camera van je telefoon 

of maak je donatie over naar NL47 RABO 0354 0733 62 t.n.v.: Groen Waterrijk.  

 



Wij gaan aan de slag! 
Vanaf maandag 8 maart starten de voorbereidende werkzaamheden.  
Onze huisaannemer Groenfra gaat graven, grond storten en gras inzaaien.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 13 maart    

Aanleg Bloementuin
• 120 palen plaatsen 

• 1560 plantjes uitzetten en planten 

• Lavakorrel verdelen 

• 120 m schapengaas bevestigen 

• 500 m2 inzaaien met bloemenzaadjes  

• Koek en Zopie 
 

Kom je ook helpen? 
Dat kan op vele manieren! We willen dat iedereen voldoende ruimte heeft om veilig op afstand van elkaar te 
werken. Dat kunnen we goed borgen met maximaal 20 mensen tegelijk. Er is genoeg werk voor iedereen. Op de 
vorige brief hebben zich al enthousiaste buren aangemeld. En wij kunnen nog wel een flink aantal handjes extra 
gebruiken. 

Uiteraard zorgen we goed voor elkaar en regelen we eten en drinken. Je kan je hier natuurlijk ook voor aanmelden 😊. 
Aanmelden kan via info@groenwaterrijk.nl  of via whatsapp op 06 245 34 002. 
 
Digitale Voorbespreking 
Op donderdag 11 maart om 20.00 uur gaan we 13 maart voorbereiden. We maken dan kort kennis met elkaar, en 
stemmen af wie- wat- hoe laat- komt doen.  
Mensen die zich hebben aangemeld, ontvangen een uitnodiging met link voor de online vergadering in de e-mail 
(kijk ook in je spambox).  

Wij hebben er zin in!    
Met hartelijke groet,  
Saskia Hille (voorzitter) 
 
Kleine nabrander 
Wij vragen iedereen om de komende maand niet op de ingezaaide stukken te lopen, dan kan het gras en het 
bloemenveld veel beter aanslaan. Ook vragen wij aan alle hondeneigenaren om de poep op te ruimen.  
ALVAST DANK! 
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