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Plantenverkoop in de tuin 
Ondanks de droogte vorig jaar zijn veel planten heel hard gegroeid. Die gaan we de komende weken halveren. De 
overgebleven plakken plant leggen we in een kweekbed. Deze zijn te koop van 16 maart tot 1 april voor  € 2,00 per 
plak/plant. Dus kun je nog planten gebruiken voor je eigen tuin? Sla dan je slag en schaf voor een klein prijsje flinke 
planten aan. Je moet wel zelf zakken of dozen meebrengen om de planten in te vervoeren.  
De opbrengst van de plantenverkoop gebruiken we voor het onderhoud van de buurttuin.     
 

Vrijwilligerswerk in de buurttuin 
We zijn al weer flink aan het opruimen in de tuin. Daarna komt het wieden, zaaien, planten en zo voort. Bij al die 
tuinklusjes kunnen we het hele jaar door hulp gebruiken. Lijkt het je leuk om lekker bezig te zijn in de buurttuin?  
Kom dan een keertje kijken op een werkochtend. Op deze zaterdagochtenden  
zijn we in elk geval aanwezig in de tuin van 10.00 uur tot 13.00 uur. 
Dit zijn de data in 2019: 
  

16 maart   30 maart  6 april   
18 mei  15 juni  6 juli   
31 augustus  5 oktober    2 november    
 

Wij kunnen je dan laten zien welke klusjes er zijn. Je kiest zelf hoe lang je wilt werken; 
of dat een half uur is of de hele ochtend maakt niet uit. Alle hulp is welkom.  
Koffie en thee staan klaar en is tijd voor een gezellige babbel. Natuurlijk kun je ook op andere momenten komen 
helpen in de tuin. Dan spreek je met Mieke, Giel of Thea af wat je kunt doen. 
 

Vriendenactie in 2019 
In 2018 kregen we 45 donaties van vrienden van de buurttuin. Door hun bijdrage hebben we veel kunnen doen in 
de tuin. We hopen dat iedereen vriend blijft en ook dit jaar weer €10,00 doneert. En natuurlijk zien we graag veel 
nieuwe vrienden. Vrienden mogen gratis één keer meedoen met een ‘Vriendenlunch’ of ‘High tea’.  
De data zijn: 
Vriendenlunch: zondag 7 juli van 12.30 uur tot 14.30 uur 
High tea:            zaterdag 10 augustus van 15.00 uur tot 17.00 uur 
 

Wil jij ook vriend worden?  
Geef dan je naam, adres, telefoonnummer en mailadres door. Dat kan door te mailen naar  
zwarteweg6@gmail.com. Of je geeft een briefje met je gegevens af op Zwarteweg 1 of 2-B. Vervolgens schrijf je 
€10,00 over op het bankrekeningnummer van de buurttuin (onderaan de bladzijde). Of je geeft het bedrag tegelijk 
met je gegevens af op Zwarteweg 2-B of Zwarteweg 1.  
 

Activiteiten in de buurttuin 
Dit jaar doen we mee aan: 
31 augustus:   Nacht van de nachtvlinder 
28 september: Burendag 
Meer informatie hierover volgt in de volgende nieuwsbrief.  
 

NL-Doet 
Op zaterdag 16 maart doet de buurttuin mee aan NL-Doet. We gaan op die dag een insectenhotel inrichten. We 
zoeken twee handige vrijwilligers die mee willen helpen tussen 10.00 uur en 13.00 uur. Je kunt je aanmelden via 
www.nldoet.nl   
 
 


