
 

INZAMELACTIE 
VERPLAATSEN 
LINDES ZOMERBAD  
 
Ons Zomerbad in Peize gaat voor duurzaam. Een prachtig streven! Voor de 
aangelegde zonneweide moeten echter bomen en struiken wijken, 
waaronder de Lindes langs de oprijlaan. Dat gaat een aantal bewoners aan 
het hart en samen met Gemeente Noordenveld, de werkgroep ‘Heel 
Noordenveld Zoemt’, en Energiecoöperatie Noordseveld zijn plannen 
gemaakt om de twee sterkste Lindes naar een mooi plekje tussen de 
Hogeweg en de Dubbellooflaan te verplaatsen. Alleen… bomen verplaatsen 
gaat niet vanzelf en daar zijn kosten aan verbonden. 
 
Wij zijn daarom een inzamelingsactie begonnen. De totale kosten voor het 

verplaatsen van de lindes ligt rond de 4500 euro. Om dit mogelijk te maken, 

hebben we nog 2000 euro nodig. 

 

Vindt u het ook een mooi 
idee dat de Lindes die ons 

jarenlang welkom heetten bij 
het Zomerbad van hun 

welverdiende pensioen gaan 
genieten op een mooie plek 
elders in het dorp? Doneer 

dan nu! 

──── 

Stort een (klein) bedrag op: 

IBAN NL67TRIO0379432277 

t.n.v. Energiecoöperatie 
Noordseveld 

o.v.v “verplaatsen Lindes” 

──── 

Wanneer we voldoende geld 
verzameld hebben, zullen we 

iedereen uitnodigen om bij het 
verplaatsen van de Lindes 

aanwezig te zijn. Als onze actie 
te weinig oplevert, krijgt u uw 

geld weer terug. Er wordt 
daarnaast een bloemenlint 

rondom de Lindes aangelegd 
om de biodiversiteit in Peize te 

vergroten! 

──── 

Helpt u mee? 

Hartelijk dank! 

Jan, Marc, Jeroen, Miriam 

Contactadres: 
jeroen.niezen@outlook.com 
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