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Een huiselijk en knus kinderdagverblijf.

Je vindt het blad bij The Readshop/Vivant Timmy,

belangen ondergeschikt willen maken aan het belang van een

• Vaste leidsters

Wijkcentrum De Horizon en Bij Bosshardt.

ander of aan het algemeen welzijn.

Oplage: 2.500 exemplaren

• Zorg op maat.
• Werken met een digitaal programma, Bitcare.
Zo bent u als ouder, via uw mobiel, op de hoogte van de dagelijkse bezigheden van uw kind.

• Werken met Thema’s.
• Open van 7:30-18:00, flexibel bespreekbaar.
Ideaal voor kinderen die niet kunnen wennen op een groot kinderdagverblijf .

Tel:023-5380716
Bel gerust voor informatie.
Soerabajastraat 19 2022RX Haarlem-Noord (Indische buurt) Noord
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KOPIJ AANLEVEREN
Editie #24 verschijnt in september 2022. Je kunt je bijdrage
tot 1 augustus 2022 opsturen naar info@wibn.nl.
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Historische wandeling op 10 mei
BUURTWANDELING ÉN JAARVERGADERING WIJKRAAD WIBN

O

nze wijk is ruim een eeuw oud.
En een 100-jarige heeft veel
meegemaakt en te vertellen. Als je
er oor en oog voor hebt.
De Stichting Historisch Schoten heeft
die zintuigen en vertelt ons graag
over ons bijzondere verleden tijdens
een wandeling door de buurt.

Vivant Timmy weer open
De vertrouwde buurtkiosk Vivant Timmy is gelukkig
weer open. Sinds begin maart staan eigenaars
Mike en Sandra en de medewerkers weer achter de toonbank. Gelukkig maar, want we hebben de winkel gemist.
We kunnen er weer terecht voor lectuur, boeken, kantoor
spullen, wenskaarten, snoep, loten, tabak en postpakketten.

Halve ruimte geopend
De plofkraak op de geldautomaat halverwege december
heeft giga veel impact gehad op Mike, Sandra, de medewerkers en de directe omgeving. En ruim vier maanden
later is de winkel nog niet terug in de vertrouwde oude
staat. Zeker de helft van de ruimte is nog onbruikbaar.
Toch weet iedereen Timmy weer te vinden. Voor post,
een lekkernij, een cadeautje of iets te lezen.

De verwachting is dat de winkel in de zomer weer over de
volledige ruimte beschikt.

Veel steun
Eigenaar Mike is blij met alle steunbetuigingen en vele
positieve reacties. Twee jaar terug nam hij samen met zijn
vrouw Sandra de zaak over. En sindsdien zijn er flinke
tegenvallers, zoals het verbod op de verkoop van vuurwerk
en de coronacrisis. De plofkraak kwam daarboven op. Twee
enorme knallen zorgden ervoor dat een gevel eruit lag.

In volle glorie
Vivant Timmy komt weer in volle glorie terug. Met alle
gastvrijheid, producten en diensten die we gewend zijn.
Maar zonder geldautomaat.kwam daarboven op.

Zonnepark Schoteroog wordt kleiner
Aan de overkant van het Spaarne, op het Schoteroog komt een zonnepark van zonnepanelen. Dat park
wordt een stuk kleiner dan in de oorspronkelijke plannen, maar gaat wel door. De Haarlemse energiecoöperatie Kennemer Kracht komt nog met voorstellen over de manier waarop Haarlemmers medeeigenaar kunnen worden. Minstens 50 procent van het park moet in handen van Haarlemmers komen.

Geen 5 maar 3,5 hectare

Stelling van Amsterdam

In het definitieve ontwerp wordt
het zonnepark geen 5 hectare, maar
3,5 hectare. Met dat oppervlak kan
duurzame elektriciteit voor zo’n 1.350
huishoudens worden opgewekt. De
aanpassing is nodig om buiten het
beschermde gebied van de Stelling
van Amsterdam te blijven.

De Stelling van Amsterdam is Unesco
Werelderfgoed. Het gebied is uniek,
niet zozeer vanwege de forten, maar
vanwege het bijzondere strategische
landschap eromheen. De provincie
ziet erop toe dat dit open landschap
niet verder wordt aangetast, anders
dreigt verlies van de Unesco-status.

Het zonnepark blijft in het laatste ontwerp daarom nét buiten dat gebied.
NV Afvalzorg, eigenaar van recreatiepark Schoteroog en ontwikkelaar
van het zonnepark heeft onlangs een
vergunning aangevraagd.

Op dinsdagavond 10 mei ben je van
harte welkom om mee te wandelen
met een deskundige gids door onze
buurt. Aansluitend kun je kennismaken met de leden van de wijkraad
tijdens de jaarvergadering. We zijn
benieuwd naar je ervaring en ideeën.
Voor de toekomst van onze buurt.
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De wandeling start om 19.30 uur
(inloop 19.15 uur) vanaf Wijkcentrum
De Horizon aan de Ambonstraat 2.
Daar keren we ook terug om 20.15 uur.
Wandel je niet mee, maar heb je wel
belangstelling voor de jaarvergadering? Dan ben ja vanaf 20.00 uur
welkom. De koffie en thee staan klaar.
De wijkraad verzorgt een korte terug
blik op het afgelopen jaar en er is
gelegenheid om ideeën uit te wisselen voor het komend jaar. De avond
wordt afgesloten met een drankje.
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Wat?

19:15 uur
inloop

(20:15 uur inloop voor niet wandelaars)
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19:30 uur
Een uurtje wandelen met

de Stichting Historisch Schoten

20:30 uur
Beknopte jaarbijeenkomst WIBN
Afsluiting met een hapje en een drankje

Wanneer?

Dinsdagavond 10 mei

Waar?

Wijkcentrum De Horizon
Ambonstraat 2

PosterJV2022
dinsdag 22 maart 2022 21:49:28

Wat: Historische wandeling
Wanneer: dinsdag 10 mei
19.15 uur
Waar: Wijkcentrum De Horizon
Wat: Jaarvergadering Wijkraad
Indische Buurt Noord
Wanneer: dinsdag 10 mei
20.15 uur
Waar: Wijkcentrum De Horizon

Foto boven Noord-Hollands Archief: Rijksstraatweg,1930, Beeldcollectie van de gemeente Haarlem
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Merel in de spotlights

Van muurbloem tot straatmadelief,
van onkruid tot stadsflora!
Onkruid bestaat niet. Want waardevol voor bodemleven, insecten en
stadsgroen. Onkruid is wat wij ervan maken. Qua nut en functie. En zo
bekeken is onkruid al het groen dat we niet wensen op een plek waar die
voorkomt. En dus moet het weg. Met wortel en tak. Met stoom en kokend
water. Dat vinden de propere mensen. Maar er is een ommekeer in ons
denken. We waarderen steeds meer deze stadsflora en stoepplantjes.
Hardnekkig spul

In januari was er weer een vogelteldag. Gelukkig gaat het weer goed met de

Onkruid vergaat niet. En dat tot verdriet en ergernis van mensen die
hun tuin aangeharkt en netjes willen
houden. In hun gazon geen paardenbloem of madelief. Laat staan
zevenblad, haagwinde, brandnetel,
kleefkruid en vogelmuur. Er zijn twee
groepen onkruid:

hebt. Bedek de bodem met planten.
Bijvoorbeeld met bodembedekkers:
dichtgroeiende plantjes die zorgen
dat onkruid geen kans krijgt. Voor
zonnige plekken kun je kiezen voor
siergrassen en geranium-soorten als
ooievaarsbek. In de schaduw doen
klimop (Hedera) en Pachysandra het
goed. Is je bodem (nog) niet met plan-

huismus die het meest is gezien in de Nederlandse tuinen. En ook de merel is
bezig met een comeback. Dat komt goed uit want dit jaar is uitgeroepen tot
het Jaar van de Merel, de 'nachtegaal' onder de tuinvogels.

e

eenjarige planten die zich vermenigvuldigen door zaad, zoals
straatgras, muur en ganzenvoet.

e	meerjarige planten die zich via een wortelstok verspreiden, zoals
akkermelkdistel, heermoes, stinkende gouwe en kweekgras

Tuinvogeltelling 2022

Hoe help je de Merel?

Tijdens de Nationale Tuinvogeltelling
in januari kwam er een top 10 naar
voren. Het meest gespot zijn:
1. Huismus, 2. Koolmees, 3. Merel,
4. Pimpelmees, 5. Vink, 6. Kauw,
7. Houtduif, 8. Ekster, 9. Turkse Tortel
en 10. Roodborst. Dit is landelijk.
Bij ons zal de top 10 er heel anders
uitzien. En in het voorjaar en de
zomer zien we vooral de Meeuw.

Merels in de stad zitten al langer in de
verdrukking. Dat zou kunnen komen
door vermindering van de hoeveelheid groen en de verstening van de
tuinen. Wil je de Merel een handje
helpen? Zorg dan voor een goede
maaltijd. Het dieet is veelzijdig. Merels

Slechte tijden
De Merel ontwikkelde zich de afgelopen twee eeuwen van schuwe bosvogel naar bekende tuinvogel die graag
het voorjaar aankondigt. Tot begin
deze eeuw namen de Merels in aantal
toe, maar vanaf 2016 verdween bijna
een derde van de populatie. Waarschijnlijk kwam dit deels door het usutuvirus (de ‘merelziekte’), maar zeker
weten doen we het niet. Een andere
oorzaak voor het verdwijnen van de
Merel komt door de warmere winters
waardoor Merels uit het Noorden minder behoefte hebben om ons land op
te zoeken.
6

zijn gek op wormen, torren en slakken
die ze op beschutte plekken zoeken.
En op het gazon hippen ze graag rond
om regenwormen te vangen. Is het
erg droog? Sproei het gras dan regelmatig zodat de Merel makkelijker beet
krijgt. Verder eten ze ook krenten, rozijnen, fruit en broodkruimels.

Meer tips om de merel te helpen

B Leg regelmatig appels en peren op een lage voertafel.
B	Plant besdragende bomen en heesters: vuurdoorns, meidoorns

en lijsterbessen..
B	Creëer een plek voor water in je tuin zodat de Merel kan drinken
en badderen.
B Bescherm voederplekken tegen de kat.

ten bedekt, dan kun je kiezen voor bedekking met boomschors, houtsnippers of cacaodoppen.

het met wortel en tak verwijderen, met
een plantschepje of onkruidsteker.
Je kunt onkruid ook verwijderen met
een onkruidbrander. Maar hierdoor
sterft alleen het zichtbare deel van de
plant. Onkruiden met diepe wortelpennen hebben overigens ook een nuttige
functie: ze brengen voedingstoffen van
dieper in de bodem naar boven.

Wortelsteken tegen
wortelonkruid

Mooi onkruid? Laat lekker staan
Onkruid kan prachtig bloeien en onweerstaanbaar zijn voor bijen. Mooi
zijn bijvoorbeeld bloeiende dovenetel
en hondsdraf. Laat dat gewoon staan.

Bedek je bodem
Wil je geen onkruid in je tuin? Zorg
dan dat je geen kale plekken in je tuin

Meerjarig onkruid kan een plaag worden. Het zet zich schrap in de tuin met
een diepe penwortel (paardenbloem,
ridderzuring) of een wijdvertakt wortelstelsel (zevenblad, heermoes). Je moet

Geef de stadsnatuur een kans
Doe mee aan de wilde tuin
Wil je ook meer leven in onze wijk?
Meer insecten en vogels? Laat dan een vierkante meter van je tuin of
balkon een jaar lang onbewerkt. Niks aan doen. En zie wat er gebeurt.
Bij een experiment van NRC Handelsblad bleek dat er van alles gaat
groeien. En dan vooral onkruid. Maar verschillende soorten onkruid,
afhankelijk van de bodem, de hoeveelheid stikstof dat neervalt en
de hoeveelheid zon en regen. En dat onkruid kan prachtig bloeien.
Onweerstaanbaar voor insecten. En welig tieren. Tot het een plaag
wordt. Dan is het tijd om in te grijpen.
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Heel Haarlem wipt

W IJ K F E E ST
De Wijkraad Indische Buurt Noord organiseert samen met DOCK
en Bij Bosshardt een wijkfeest op zaterdag 18 juni. We starten
’s ochtends in de Bandoengstraat en op het plantsoentje bij
de Spaarnhovenstraat-Bantamstraat-Archipelstraat tegenover
het marineschip Prins Willem.
Het wijkfeest is voor jong en oud en alle leeftijden daartussen.
Wat kun je verwachten? Heel veel activiteiten en heel veel gezelligheid.
Er is een rommelmarkt, een kinderkermis, een buurtinformatiemarkt
en een gezellig terras met muziek. Verder zijn er diverse kramen.
Wil je met ons meedenken over de invulling van het wijkfeest?
Wil je zelf een kraam huren?
Meld je aan via info@wibn.nl of bel Marijke de Boer
op 06 1563 6125.

Wat:

Wijkfeest

Wanneer: Zaterdag 18 juni van 10.00 - 15.00 uur
Waar: 	Bandoengstraat en plantsoen
t.o. marineschip Prins Willem
Info:

info@wibn.nl / Marijke de Boer (06 1563 6125)

Vrijwilligers maken Haarlem mooier

H

et tegelwipseizoen is sinds
eind maart weer begonnen.
De actie duurt t/m 31 oktober. In
die tijd spelen deelnemende
gemeenten het NK Tegelwippen. Welke gemeente vervangt
de meeste tegels door groen?
Ruim 100 gemeenten doen aan
de actie mee. Ook jij kan
meedoen door tegels te wippen
in je eigen (gevel)tuin!

Waar draait het om? Onze buurt
is enorm versteend, betegeld en
geasfalteerd. Water kan daardoor nauwelijks de bodem in.
Maar ook is er weinig ruimte
voor insecten, zoals bijen en
vlinders. Wanneer we de tegels
waar mogelijk vervangen door
gras, bloemperken, boomspiegels of geveltuinen wordt onze
wijk beter bestand tegen
extreem weer, aantrekkelijker voor
insecten en dieren, koeler op
warme dagen én veel mooier!

zouden sportclubs, bibliotheken, musea, buurttuinen of wijkraden niet kunnen bestaan.

De afgelopen twee jaar zijn organisaties gedeeltelijk gesloten geweest. Veel van hun vrijwilligers zijn gestopt.
Sommigen zijn inmiddels weer begonnen, maar lang niet
8

In onze buurt gaan we op
zaterdag 14 mei aan de slag.
Je kunt de tegels inleveren bij de
Indische Buurttuin.

Gratis bloemzaadjes

Uitslag 2021

I

n de Haarlemmer KweekTuin aan de
Kleverlaan is iedere eerste zaterdag
van de maand een BioMarkt van 10.00
tot 15.00 uur. Je kunt er terecht voor
brood, gebak, kaas, eieren, groente,
fruit, wijn en veel meer! Kom eens
kijken wat er verder te koop is op deze
biologische markt! De eerstvolgende
BioMarkten zijn op 7 mei en 4 juni.

Wij Telen Groente in de Kas
Ook buiten de BioMarkt kun je voor
biologische groenten en kruiden

Vermeld op groen@wibn.nl je
naam en adres en je krijgt gratis
bloemzaadjes voor je (gevel)tuin
of bloembakken. Op 23 mei is er
een plantjesmarkt van de
Indische Buurttuin.

Ook in 2021 was er een kampioenschap Tegelwippen. Vorig jaar kwam

Elke maand BioMarkt

Haarlemmers halen plezier en voldoening uit vrijwilligerswerk. Gelukkig maar! Zonder vrijwilligers

In onze eigen wijk kun je terecht bij de wijkraad (wibn.nl).
We zijn altijd op zoek naar
mensen die mee willen doen.
Bijvoorbeeld met de organisatie van een buurtfeest, de
vergroening van de wijk of als
verslaggever bij het wijkblad.
Doe je mee?

Tegelwippen in de buurt op
14 mei

Groen voor grijs

Vrijwilligers zijn voor de samenleving onmisbaar. Voor verenigingen, stichtingen en clubs. En veel

allemaal. De vraag naar vrijwilligers is dan ook groot. Wil
je ook iets doen voor onze stad of onze buurt? Ga dan naar
de website www.haarlemvoorelkaar.nl om te zien wat er
allemaal mogelijk is.

Haarlem niet als winnaar uit de
bus. Dat was Den Haag met ruim
200.000 gewipte tegels. Amsterdam wipte er 170.000 en Enschede 135.000. Haarlem blijft ver
achter met slechts 4.800 verwijderde tegels. Daarmee staat
Haarlem op plaats 58 van de 81
gemeenten die mee hebben
gedaan.

terecht in de KweekTuin bij de tuinders
van Wij Telen Groente. Voor een vast
bedrag per jaar koop je een aandeel in
de oogst. Je kunt dan wekelijks
gedurende het seizoen oogsten, per
week 4 tot 5 groenten. Het oogstaandeel in de Kas wordt regelmatig
aangevuld met biologische groenten
van het Land, zoals aardappelen,
tuinbonen en pompoenen. Voor
€320,00 per jaar koop je een oogstaandeel in de Kas. Inschrijven kan via de
website: wijtelengroente.nl/oogstaandeel-de-kas.

Goud in de buurt
Het project ‘Goudmakers’ nodigt bewoners
van Haarlem Noord uit om theater, muziek
en kunst te maken. Deelname is gratis.
Ervaring of talent is niet nodig. Op zaterdag
25 juni is de presentatie, op verschillende
plekken in ons stadsdeel.
Er zijn zeven culturele professionals om je te
helpen bij het maken van bijvoorbeeld een
expositie, een buurttheatervoorstelling, een
percussieconcert, een mobile van mozaïek,
een kunstwerk van stof, straatkunst of een
swingend optreden met beweging en dans.
Met Goudmakers kun je dus al je creativiteit
kwijt. Artistiek leider is Eva Durlacher, coach
en beeldend kunstenaar.
Informatie vind je op www.goudmakers.nl.
Aanmelden kan via Debbie Claassen op
06 5424 6265 of via info@goudmakers.nl.
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NIEUWS VAN DE WERKGROEP GROEN
De werkgroep Groen, opgericht in 2018, zet zich in voor het vergroenen
van de openbare ruimte in de Indische Buurt Noord.Het doel is
om het woonplezier te vergroten én een bijdrage te leveren aan een
klimaatbestendige en ecologisch interessante wijk.

Op deze pagina’s geven we een overzicht van onze activiteiten, geven we tips en
proberen we te inspireren. Volg ons ook op Instagram @IBN_groener en via de wijkraad
www.wibn.nl/groen. Je kunt ons mailen via groen@wibn.nl

TIPS VOOR HET VERGROENEN VAN EEN BOOMSPIEGEL
Wat is een boomspiegel?

Een boomspiegel, dat is de ruimte rondom
een boom. Soms beplant maar vaak bestraat
of gevuld met halfverharding, zoals grind
of gravel. Dat kan beter! Wist je dat je in de
gemeente Haarlem een boomspiegel kan
adopteren? Meer informatie hierover vind je
op de website van Spaarnelanden. Hieronder
enkele tips en trucs en handige weetjes:

•	Kijk of het mogelijk is om enkele stoeptegels
te verwijderen rondom de boom. Hierdoor
ontstaat meer ruimte voor beplanting. Let
op, uiteraard moet de stoep toegankelijk
blijven voor iedereen.

•	Verwijder voorzichtig wat zand tussen

Zon - halfschaduw

Aster
Duizendknoop (Persicaria)
Duizendblad (Achillea)
Ezelsoor (Stachys byzantina)
Gele kamille (Anthemis)
Gipskruid (Gypsophila)
Kattekruid (Nepeta)
Kleine Maagdenpalm (Vinca minor)
Kogeldistel (Echinops)
Rode spoorbloem (Centranthus)
Salie (Salvia nemorosa)
Vrouwenmantel (Alchemilla mollis)

Halfschaduw - schaduw

Dovenetel (Lamium maculatum)
Duizendknoop (Persicaria)
Elfenbloem (Epimedium)
Franjekelk (Tellima grandiflora)
Grote Veldbies (Luzula sylvatica)
Kaukasische vergeet-mij-nietje (Brunnera)
Kleine Maagdenpalm (Vinca minor)
Ooievaarsbek (Geranium macrorrhizum)
Schoenlappersplant (Bergenia)
Schuimbloem (Tiarella)
Vrouwenmantel (Alchemilla mollis)
Zegge (Carex morrowii)

Bloembollen allium - blauwe druifjes - krokus - narcis - tulpen - scilla
Eenjarigen goudsbloem - klaproos - korenbloem - Oost-Indische kers - vergeet-mij-nietjes

•	Plaats zeker geen potten of bakken in de

boomspiegel. De druk op de wortels is niet
fijn voor de boom en verkort de levensduur.

• De
De juiste plant op de juiste plaats! Onder
een boom is het vaak droog omdat een
boom veel drinkt. Plant daarom soorten
die droogte verdragen en, afhankelijk van
de situatie, ook bestand zijn tegen zon of
schaduw.

•	Bang voor hondenpoep? Bescherm de

aanplant met eenvoudig kippengaas en haal
het weer weg als de beplanting volgroeid
is. Kattenpoep? Plaats satéprikkers op de
open plekken zodat een kat er niet bij kan.

de wortels en breng een nieuw laag
voedselrijke teelaarde aan. Let op, niet
meer dan 5cm! Wist je dat een boom

niet zo

zuurstof tankt via zijn wortels? Bij meer dan
5cm aarde ligt de boom opeens ‘dieper’ en
kan na verloop van tijd wortelrot optreden.

De juiste plant op de juiste plaats! Planten die het goed doen in boomspiegels

niet zo

niet zo

niet zo

maar zo!
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den, door ervaren overlast, maar ook
doordat het plein er onaantrekkelijk
uitziet. Maar het plein biedt ook kansen. Het is de grootste open ruimte in
onze wijk en heeft de potentie om een
fijne (groene) ontmoetingsplek te zijn.
De wijkraad WIBN wil daarom graag
samen met de bewoners van het Nieuw
Guineaplein weer een plek maken waar
de hele buurt trots op kan zijn.

Aangenaam groen plein

Hoe maken we van het Nieuw Guineaplein
een aangename ontmoetingsplek?
In het winternummer van het wijkblad kon je lezen dat er initiatieven liggen om
het Nieuw Guineaplein op te knappen. Ook riepen we op om mee te denken over de
invulling van het plein. Op de oproep kwamen drie positieve reacties van
wijkbewoners. Alle drie wonen zij of aan of vlakbij het plein. Begin maart kwamen
we voor het eerst samen.

Overlast
De bewoners gaven aan dat overdag
het plein goed gebruikt wordt. Maar
s’ avonds en ’s nachts ervaren ze veel
overlast door luid praten en harde
muziek. Maar ook door voetballen in
de voetbalkooi, waarvan de hekken erg
veel geluid maken als er een bal tegenaan komt.

We zetten dit jaar de eerste stappen
om samen met de bewoners te werken
aan het omvormen van het plein van
een onaantrekkelijke, stenige ruimte
naar een aangenaam, groen plein
waar het voor iedereen prettig is om
te vertoeven. En waar omwonenden
zo min mogelijk overlast ervaren. Waar
kinderen veilig kunnen spelen en jongeren kunnen sporten of voetballen.
Kortom, een plein met een positieve
en verbindende uitstraling.

Daarnaast kijken we of we kunnen aansluiten bij landelijke actiedagen, zoals:
Tegelwipdag (14 mei en 10 september),

Burendag (24 september) en Boomspiegelfeest (9 oktober).

Plein met kansen
Het Nieuw Guineaplein heeft geen
goede naam. Dat komt door het verle-

Ideeën en activiteiten

Doe mee!

De wijkraad heeft als voorbeeld
gekeken naar de pilot Teylerplein in de
Amsterdamse buurt (Oost).
Hier organiseren bu rtbewoners
wekelijks activiteiten voor kinderen en
ouders. Hier maakt de buurt een echte
ontmoetingsplek van hun plein.
Hoe? Kijk maar eens op
www.nagtzaamstraat.nl/teylerplein.

Het plein is een ontmoetingsplek van
de buurt. Daarom zoeken wij
enthousiaste bewoners die willen
meedenken over:

Tijdens brainstormsessie hebben we
al wat ideeën voor activiteiten op het
Nieuw Guineaplein verzameld. Denk
aan: samen eten, een openlucht filmavond (mogelijk samen met het
Verhalenhuis), voorlezen en muziek
(door de bibliotheek), sport en spel
(voetbaltoernooitjes) of tijdelijke kunst
op het plein. Maar ook kan er van het
plein gebruik worden gemaakt voor
buurtactiviteiten zoals advies over
aanleggen boomspiegels, geveltuintjes, of je eigen tuin vergroenen.

B activiteiten voor kinderen
B een speeltuintje voor kinderen
B activiteiten voor jongeren
B activiteiten voor jong en oud
B aantrekkelijk maken van het plein
B vergroenen van het plein
Als je graag af en toe wil meehelpen
met activiteiten dan horen we dat ook
graag.

Projectgroep Nieuw Guineaplein
Ervaar je zelf overlast op het plein of in
de buurt? Meld het! Alleen bij meldingen komt de politie en/of handhaving
in actie. En alleen door meldingen
komt de overlast op het gezichtsveld
van de gemeente.
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Activiteiten Indische Buurttuin
Achter wijkcentrum de Horizon is een groene binnentuin met ruim 500 planten in vijf
moestuinen, kruidentuin, kindertuin en bloemenborders. Deze worden onderhouden
door bewoners. Ook organiseren we regelmatig activiteiten voor jong en oud.
We zoeken nog vrijwilligers. Mail naar buurttuin@wibn.nl of loop maandagmiddag
eens binnen bij de tuin. Laat je inspireren en doe mee!

Elke maandagmiddag open
Buurttuin 14.00-15.30 uur met thee, ontmoetingen, buiten of binnen, welkom!
Elke 1e maandagmiddag van de maand
Ruilbeurs van planten en kleine spullen (2 mei, 6 juni, 4 juli, enz.)
Zondag 15 en 29 mei
Workshop schilderen voor volwassenen: 11.00-12.30 uur.
Aanmelden: buurttuin@wibn.nl.

q


|:

Maandag 23 mei
Plantenmarkt voor gevel- en boomtuinders en andere vergroeners in de buurt.
Met tuin- en plantenadviezen en gratis compost: 14.00-20.00 uur.
Aanmelden: buurttuin@wibn.nl.
Zondag 29 mei
Wijksafari groen: buurtwandeling met gids langs kansrijke vergroenplekken.
09.30-11.00 uur Start: snackbar Rijksstraatweg/Spaarnhovenstraat.
Aanmelden via groen@wibn.nl.
Zondag 3 juli
Gluren bij de buren-tuinfestival met muziekoptredens in de middag.
Zaterdagmiddag 16 juli
Creatieve kinderactiviteit, 13.30-15.00 u. Aanmelden via buurttuin@wibn.nl.
Zaterdagmiddag 27 augustus:
creatieve kinderactiviteit, 13.30-15.00 uur. Aanmelden via buurttuin@wibn.nl.
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Indische Buurttuin - Wijkcentrum De Horizon – Ambonstraat – Nieuw Guineaplein
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WIJKFEEST
VOOR JONG & OUD
ZATERDAG 18 JUNI 2022
VAN 10.00 - 15.00 UUR
Op het Plantsoen tegeover
Marineschip Prins Willem
Voor meer info: zie pagina 8
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Wat?

19:15 uur
inloop

(20:15 uur inloop voor niet wandelaars)

19:30 uur
Een uurtje wandelen met
de Stichting Historisch Schoten

20:30 uur
Beknopte jaarbijeenkomst WIBN
Afsluiting met een hapje en een drankje

Wanneer?

Dinsdagavond 10 mei

Waar?

Wijkcentrum De Horizon
Ambonstraat 2

