
            Wij maken onze Indische Buurt groener en fleuriger! 

De Indische Buurttuin
De Indische Buurttuin, gelegen achter wijkcentrum de Horizon, is sinds het najaar van 2019 een buurttuin
voor en door de buurt. Veel tegels zijn eruit gehaald en allerlei planten erin! Er groeit van alles 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
De Buurttuin wil graag het buurtklimaat in deze erg versteende buurt verbeteren. Ook willen we een
inspiratieplek zijn voor lokale klimaat-maatregelen en bevorderen we ontmoetingen, natuureducatie
en de biodiversiteit. Daarom organiseren we regelmatig leuke activiteiten voor jong en oud en werken
we samen met anderen. Wil je meer informatie over de buurttuin of vrijwilliger worden? 
Mail naar: buurttuin@wibn.nl  Of wandel op een maandagmiddag tussen 14.00 uur en 15.30 uur eens
binnen bij de open tuin om kennis te maken. De koffie en verse muntthee staat klaar!  

              

              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. We proberen samen met de gemeente en
andere partners nog meer plekken aan te pakken. Zo willen we graag het Nieuw-Guineaplein met de
omwonenden vergroenen en daar zorgen voor meer activiteiten, samen met de wijkraad.
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. See location on the map -->
Open garden: every monday from 14.00 - 15.30 hrs. 
Or 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 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 maandag van de maand 14.00 - 15.30 uur:
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

Zondag 4 SEPT Klussenochtend in de Indische Buurttuin, 10.00 - 12.00 uur met aansluitend een lekkere lunch.
Klus je mee? Aanmelden via buurttuin@wibn.nl 

Zaterdag 10 SEPT Tegelwip-actie in Haarlem, ook in de Indische Buurt. Tuintegels eruit, planten erin! 
De Indische Buurttuin is van 10.00 - 14.00 uur inleverplek van max. 25 tegels + zand. Je krijgt 3 gratis plantjes bij het
inleveren. Ook plantenmarkt: diverse inheemse planten voor €1,- per stuk! Dus neem een tas en contant geld mee.

            Zondag 11 DEC Muziekmiddag in de Buurttuin in kerstsfeer! Muzikaal talent uit onze buurt treedt op. 
           Kom er gratis van genieten. Een vrijwillige bijdrage is natuurlijk van harte welkom. Bij regen is het binnen. 
           Nadere informatie volgt of via de website van de wijkraad. Ben jij een muzikaal talent? Meld je aan!

In de kerstvakantie op een zaterdag Creatieve kinderworkshop voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. 
Nadere informatie volgt of informeer via ons mailadres buurttuin@wibn.nl

In OKTOBER bij voldoende belangstelling: Informatieavond over egels in je tuin: Hoe maak je een nest of
voerplek en hoe wordt de tuin egelvriendelijk. In samenwerking met de egelopvang. Help de buurt-egels! 
I.s.m de Egelopvang. Interesse? Mail: buurttuin@wibn.nl  Dan krijg je nadere informatie en de uitnodiging.

             Zaterdag 1, 8 en 29 OKT 13.30 - 15.00 uur Theaterworkshops vanuit HART Haarlem voor kinderen van 
            4 t/m 8 jaar: spelplezier, expressie en beweging. Op avontuur in de magische Buurttuin, verkleed en al.
Spelenderwijs sociale vaardigheden ontwikkelen. Deelname is gratis maar als je meedoet, word je alle 3 keer
verwacht door docent Puck Bakema. Aanmelden voor 3 workshops: buurttuin@wibn.nl of app/tel. 06 5140 0093

Zondag 2 OKT Muziekmiddag in de Buurttuin! Muzikaal talent uit onze buurt treedt op. 
Kom er gratis van genieten. Een vrijwillige bijdrage is natuurlijk van harte welkom. Bij regen is het binnen. 
Nadere informatie volgt of via de website van de wijkraad. Ben jij een muzikaal talent? Meld je aan!

Zondag 30 OKT 10.00 - 12.30 uur Klussenochtend in de Buurttuin met aansluitend een lekkere lunch.
Binnen kunnen er ook zaden uit de buurttuin in zakjes worden ingepakt. Aanmelden via buurttuin@wibn.nl

Zondag 30 OKT 11.30 - 12.30 uur Workshop Winterstek van struiken maken, door tuinman John Coppens.
Voor volwassenen, aanmelden via buurttuin@wibn.nl   Kosten: vrijwillige bijdrage

Activiteiten
kalender

Welkom!

NB: de activiteiten zijn onder voorbehoud van wijzigingen, 
check de website van de wijkraad: www.wibn.nl 
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