
            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 en door de buurt. Meer dan 1500 tegels(!) zijn door bewoners weggehaald en

ondertussen groeien er ruim 500 planten in de vijf moestuinen, kruidentuin, kindertuin en bloemenborders.

Deze worden onderhouden door bewoners. Het hele jaar door wordt er lekker getuinierd!

De buurttuin wil in deze versteende buurt het buurtklimaat verbeteren. Een inspiratieplek voor lokale

klimaat-maatregelen, bevordering van de biodiversiteit, ontmoeting, natuureducatie en uitwisseling. 

Ook organiseren we regelmatig leuke groene activiteiten voor jong en oud (rekening houdend met de

maatregelen rond corona). Kijk hiervoor op de achterzijde van deze flyer!

De Indische Buurttuin is ontstaan uit een samenwerking van bewoners, de wijkraad en diverse

betrokken organisaties. Wil je meer informatie over de buurttuin of vrijwilliger worden? We zoeken nog

vrijwilligers. Mail naar buurttuin@wibn.nl of loop maandagmiddag eens binnen bij de tuin.

 

                  
                   

                Werkgroep Groen 
De Werkgroep Groen, opgericht in 2018, zet zich in voor het vergroenen van de openbare ruimte in de

Indische Buurt Noord. Ons doel is het woonplezier te vergroten én een bijdrage te leveren aan een

klimaatbestendig en ecologische interessante wijk. Op ons initiatief is een inspiratie- en

ambitiedocument met een bijhorende kaart opgesteld waarin mogelijke locaties om te vergroenen zijn

aangeduid. Zo zijn er inmiddels op drie plekken in de wijk groenvakken aangelegd die onderhouden

worden door bewoners, met ondersteuning van de werkgroep. Je kunt ze vinden aan de Rijksstraatweg

(hoek Spaarnhovenstraat), langs de Jan Gijzenkade bij de Spaarndamseweg en aan het begin van de

Nieuw Guineastraat. We proberen samen met de gemeente en andere partners nog meer plekken aan te

pakken. Heb je zelf een idee of wil je helpen? Stuur een mail naar groen@wibn.nl!

And for our English(speaking) neighbours:           
We have a nice neighbourhood-garden here, with all kinds of small activities, next to communitycentre De Horizon. 

Open garden: every monday-afternoon from 14.00 - 15.30 hrs. Nieuw-Guineastraat 3. 

You can also check the website of the wijkraad Indische Buurt Noord: www.wibn.nl 

Groene oase in, van, voor en door de buurt
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 De buurttuin is weer wekelijks op maandag van 14.00 - 15.30 uur geopend! 
Om rond te kijken, anderen te ontmoeten en van gedachten te wisselen.

Buurtgenoten ontvangen jou graag met een gratis kopje verse muntthee of koffie.

En elke 1e maandagmiddag van de maand:

Ruilbeurs van planten en kleine spullen, neem wat mee!
NB: Bij wat slechter weer zitten we in de Horizon.

Voor meer informatie mail naar buurttuin@wibn.nl

Woensdag 16 MAART Gemeenteraadsverkiezingen in wijkcentrum de Horizon. Ga ook stemmen! 

Stemmers ontvangen na het stemmen een gratis zakje plantenzaden en onze nieuwe activiteitenfolder bij interesse.

Zondag 27 MAART Klussenochtend in de Indische Buurttuin, met lunch na afloop. Klus je mee? 

Informatie en aanmelden: buurttuin@wibn.nl 

Zaterdag 11 JUNI WIJKFEEST! voor alle wijkbewoners met o.a. een rommelmarkt, kinderkermis, informatiekramen,

muziek enz. Locatie: Spaarnhoven-plantsoen. Meer info bij de wijkraad: info@wibn.nl

Zondag 3 JULI Onder Voorbehoud: Gluren bij de buren-tuinfestival ook in Indische Buurttuin met 3 leuke

muziekoptredens in de middag, vrijwillige bijdrage welkom. Meer info via buurttuin@wibn.nl

Zaterdag 16 JULI Creatieve kinderactiviteit in de Indische Buurttuin, 13.30-15.00 uur. 

Nadere informatie volgt of via buurttuin@wibn.nl       

Activiteiten
kalender

Zaterdag 2, 9, 16 en 23 APRIL 4 film-workshops voor kinderen (8-12 jaar), 13.30 - 15.00 uur

              In samenwerking met HART-filmdocent. Leer om de natuur, een tuin, duurzaamheid etc. te filmen! 

             Gratis deelname, maar wel aanmelden voor de hele serie via: buurttuin@wibn.nl

Zaterdag 9 APRIL Tegelwip-actie in Haarlem, ook in de Indische Buurt: vanaf 11.00 uur tuintegels en zand brengen

bij inzamelpunt Nieuw Guineaplein, gratis plant mee. Maak je geveltuin, boomtuintje of voortuintje fleurig deze dag! 

Organisator is de Werkgroep Groen. Meer info: groen@wibn.nl

Zondag 10 APRIL Lente-excursie door de Hekslootpolder met IVN -gids Tanja. 10.30 - 12.00 uur 

Voor vrijwilligers en buurt-vergroeners. Startplek Indische Buurttuin. Deelname gratis! Aanmelden: buurttuin@wibn.nl

Zondag 24 APRIL Zaai-workshop met tuinman John Coppens. 10.00 - 12.00 uur in de Indische Buurttuin. 

Voor buurtbewoners vanaf 18 jaar. Deelname is gratis. Aanmelden: buurttuin@wibn.nl 

Welkom!

                Dinsdag 10 MEI Jaarvergadering van de wijkraad IBN 19.30 uur. Ook over vergroenen van de buurt. 

               Meer informatie, ook over de locatie : www.wibn.nl

Zondag 15 en 29 MEI 2 schilder-workshops voor volwassenen. 11.00-12.30 uur. 

Buurtbloemen schilderen in de Indische Buurt. Met inspiratie van Van Gogh, Judith Leyster en kunsthistorica Maya

Mutlu. Gratis deelname, wel aanmelden: buurttuin@wibn.nl

Maandag 23 MEI Plantenmarkt voor geveltuinders, boomtuinders en andere vergroeners in deze buurt. Met gratis

tuin- en planten-adviezen, compost e.d. Voorlopige tijd: 14-20 uur, 3 p. per kwartier, aanmelden: buurttuin@wibn.nl 

Zondag 29 MEI Wijksafari groen: wandeling met Bieke van Hees langs kansrijke vergroen-plekken in deze buurt. 

9.30-11.00 uur Startplek: snackbar en plantenborder Rijksstraatweg/Spaarnhovenstraat. 

Aanmelden bij Werkgroep Groen: groen@wibn.nl
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