
 

 

De Indische buur�uinNieuw-Guineastraat 3  

De Indische Buur�uin, gelegen achter wijkcentrum de Horizon, is een binnentuin voor en door de buurt. Er 

groeien heel veel planten in de vijf moestuinen, bloemenborders en de kruidentuin. Deze worden onderhouden 

door bewoners. Het hele jaar door wordt er lekker getuinierd!  Ingang: Nieuw-Guineastraat 3.  

Ook organiseren we regelma�g leuke  ac�viteiten voor jong en oud. Wil je meer informa�e over de buur�uin 

of vrijwilliger worden?  Mail naar buur�uin@wibn.nl.  Of loop op een maandagmiddag tussen 14.00 uur en 

15.30 uur eens binnen bij de open tuin, ook voor een kopje koffie of verse mun�hee.  

1e Ac�viteitenoverzicht  juli t/m december 2022                                             

Onder voorbehoud van wijzigingen, check de website van de wijkraad:  www.wibn.nl 

Wat Wanneer  Voor wie 
Kindertheaterworkshop 
Tieners Anouk en Diyana gaan leuke 
theaterspelletjes met de kinderen doen  

Zaterdag 16 juli  
13.00  uur tot 14.00 uur 

Kinderen 8 t/m 12 jaar 

Ruilmarkt van plantjes, kleine spulletjes, 
stekjes, oogst, baksels e.d. Bij regen is het 
binnen. Tijdens de open middagen. 

Iedere 1e maandag van de maand  
Maandag 1 augustus 
14.00 uur tot 15.30 uur  

Voor volwassenen 

Kinderac�viteit: Erna komt met hulphond 
Borre op bezoek in de buur�uin. 
Aansluitend tekenen en knutselen. 

Woensdag 17 augustus 
10.15 uur tot 11.45 uur 

Kinderen 6 t/m 12 jaar 

Kinderac�viteit: Lekker knutselen en 
spelen in twee lokalen bij de buur�uin. 
Ouders drinken ondertussen gezellig koffie 
of verse mun�hee.  

Zaterdag 27 augustus 
10.30 uur tot 12.00 uur  

Kinderen 3 t/m 5 jaar met hun ouders.  
Kinderen 6 /m 9 jaar zonder hun 
ouders  

Klussenochtend in/om de buur�uin  
Binnen kunnen er ook zaden uit de 
buur�uin in zakjes worden ingepakt.  

Zondag 4 september  
10.00 uur -12.00 uur  
aansluitend een lekkere lunch  

Voor volwassenen 

Onder voorbehoud:  Tegelwip-ac�e  
Inleverplek tuintegels max. 20  + zand 
Tuintegels eruit:planten erin:  3 gra�s 
En een plantenmarkt: inheemse planten 

Zaterdag 10 september                 
11.00-15.00 uur 

Volwassenen en kinderen 

Klussenochtend in de buur�uin  
Binnen kunnen er ook zaden uit de 
buur�uin in zakjes worden ingepakt.  

Zondag 30 oktober  
10.00 uur tot 12.30 uur  
aansluitend een lekkere lunch 

Voor volwassenen 

Workshop winterstek van struiken maken 
door tuinman John Coppens 

Zondag 30 oktober  
11.30 uur tot 12.30 uur 

Voor volwassenen 

 

De bovengenoemde ac�viteiten zijn gra�s. Voor meeste ac�viteiten geldt, graag even tevoren aanmelden:                        

Mail naar buur�uin@wibn.nl of app naar Marie�e (06-51499093). 


