Groene oase in, van, voor en door de buurt
Wij maken onze Indische Buurt groener en fleuriger!
De Indische Buurttuin
Achter

wijkcentrum de Horizon is vanaf het najaar van 2019 een betegelde binnenplaats

omgetoverd tot een binnentuin voor de buurt. Meer dan 1100 tegels(!) zijn door bewoners

ruim 500 planten in de vijf moestuinen,
kruidentuinen en bloemenborders. Deze worden onderhouden door bewoners.
We organiseren regelmatig leuke groene activiteiten in de buurttuin en in de Horizon
weggehaald en ondertussen groeien er

voor jong en oud (rekening houdend met de maatregelen rond corona).
Kijk voor de activiteitenkalender op de achterzijde van deze flyer!

samenwerking van bewoners, de wijkraad,
DOCK, St. Doetuinen, Gemeente Haarlem, Steenbreek023, Ymere en Spaarnelanden.
De Indische Buurttuin is ontstaan uit een

Wil je meer informatie over de Buurttuin? Mail naar msmeenk@dock.nl
Wil je als vrijwilliger iets gaan doen in de Buurttuin? Mail naar mariette.out@gmail.com

Wijkwerkgroep Groen
enthousiaste werkgroep Groen actief in deze buurt
met als doel de buurt te vergroenen. De wijkraad en de gemeente helpen ons hierbij.
Sinds augustus 2018 zijn we als

In 2019 organiseerden we bewonersbijeenkomsten en waren we o.a. actief bij de Indische
Buurttuin. In 2020 werden er op ons initiatief
aangelegd die door

nieuwe groenstroken met diverse planten

buurtbewoners worden beheerd: op de Rijksstraatweg bij de

Spaarnhovenstraat, bij het begin van de Jan Gijzenkade en de Nieuw-Guineastraat.

Ga maar eens kijken! Wij zijn in gesprek met de gemeente om nog meer versteende
plekken in de wijk te vergroenen. Misschien ook in jouw straat? Er kan meer dan je denkt!

Wil je ons komen helpen? Stuur een mail naar groen@wibn.nl

Activiteiten
kalender
Alle activiteiten doen wij coronaproof en (veelal) buiten
Vanaf 12 april is de buurttuin wekelijks op maandag van 14.00 - 15.30 uur bij droog weer geopend!
Om rond te kijken, anderen te ontmoeten en van gedachten te wisselen.
Gastvrouwen Marianne en Katrien ontvangen jou graag met een gratis kopje (munt-)thee of koffie!
Voor informatie mail naar Willy: wcmuddevriend@gmail.com
De tuin is ook open als vrijwilligers daar werken en de poort openstaat.
En van maandag t/m donderdag 9.00 - 13.00 uur kun je ook
via de gastvrouw van de Horizon even een kijkje nemen in de tuin.

Welkom!

APRIL

2-wekelijks op zaterdagmiddag: Start kindermoestuin, met 4-5 kinderen, leeftijd 6-12 jaar.
Info en aanmelden bij Kerline: gerlinedevries@outlook.com

MEI

Buurtbloemen maken met allerlei materialen: 4 workshops voor buurtkinderen onder
begeleiding van een kunstenaar van HART Haarlem. Data zijn onder voorbehoud.

Woensdag 12 mei en 19 mei 15.00 - 16.30 uur, leeftijd 8-12 jaar. Max. 14 kinderen, gratis.
Woensdag 26 mei en 2 juni 15.00 - 16.30 uur, leeftijd 6-8 jaar. Max. 14 kinderen, gratis.
De buurtbloemen worden eerst getoond in de Horizon en dan gegeven aan oudere
buurtbewoners. Aanmelden bij Mariette: mariette.out@gmail.com

Zaterdag 28 mei

NL Doet Klussendag in en om de buurttuin, vrijwilligers uit de buurt welkom.

Meer info en aanmelden bij Kerline: gerlinedevries@outlook.com

Maandagmiddag 31 mei

Plantjesmarkt voor geveltuinders en boomtuinders uit deze buurt.

Gratis plantjes uitkiezen voor uw geveltuin of boomtuin na aanmelding vooraf en met tijdslot.
Meer informatie bij Jeanine: j.stobbelaar@zorgbalans.nl

JUNI
Onder voorbehoud: Lezing over natuurlijk tuinieren het jaar door, voor volwassenen, met gastspreker Arjan
De Pater van de Stadskweektuin met ruimte voor vragen, gratis. Aanmelden: wcmuddevriend@gmail.com

Onder voorbehoud: Steenbreek-actie: lever 1-3 tegels in uit uw tuin, en ontvang 1-3 planten voor uw tuin!
Meer info en aanmelden bij Tim van der Steen, Gemeente N.M.E.: tvandersteen@haarlem.nl

Onder voorbehoud: poppenkast-voorstelling voor kleine kinderen en hun ouders, gratis.
Meer info en aanmelden bij Jeanine: j.stobbelaar@zorgbalans.nl

JUlI en augustus
Onder voorbehoud in de zomervakantie: kinderactiviteiten op zaterdagmiddag.
Zoals uilenballen uitpluizen, creatieve natuur-activiteiten, gratis en aanmelden vooraf.
Info en aanmelden bij Mariette: mariette.out@gmail.com

