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Praktische informatie 
Als Buienradar slecht weer voorspelt, zetten we bij activiteiten een tent op. Aanmelden voor een activiteit kan  
door een mailtje te sturen naar zwarteweg6@gmail.com. Of je stopt een briefje in de bus op Zwarteweg 2-B.  
Ben je ‘Vriend van de buurttuin’? Dan kun je één keer gratis aan een Vriendenlunch of High Tea meedoen.  
Je partner en/of kinderen meebrengen kan tegen extra betaling. Voor een volwassene betaal je €10,00 extra.  
De kinderen uit je gezin (tot 13 jaar) mogen samen meekomen voor € 5,00. Peuters en kleuters eten gratis mee!  
 

High Tea voor vrienden van de buurttuin 
Op zondag 12 augustus  gaan we van 15.00  tot  17.00 uur weer smikkelen van allerlei hartige en zoete lekkernijen.  
Voor deze High Tea moet je je aanmelden. Dit kan tot donderdag 9 augustus. 
 

Buurtlunch Amerikaanse stijl met daarna spelletjesmiddag voor jong en oud 
Op zaterdag 18 augustus organiseren we een gezellige buurtlunch en spelletjesmiddag voor de hele buurt.  
Het is de bedoeling dat je zelf eten meebrengt. Wij zorgen voor het drinken.  
Voor deze buurtlunch moet je je aanmelden vóór 16 augustus. Daarbij geef je ook op wat je aan eten mee wil 
brengen.  Bijvoorbeeld een salade, of broodjes of een hartige taart. Het is de bedoeling dat je zoveel eten mee-
brengt als je zelf op kunt.  Kom je met meer mensen? Zorg dan voor genoeg eten voor dat aantal mensen.  
Alle meegebrachte etenswaren zet je vanaf 12.20 uur, liefst afgedekt, op de buffettafels neer.  
Om 12.30 uur start de lunch en kan iedereen proeven van alles wat meegebracht is. 
Ben je ergens allergisch voor? Geef het dan door. In overleg kijken we wat we voor je kunnen maken.  

Spelletjes 
Vanaf 13.30 uur gaan we allerlei spelletjes doen.  Heb je een leuk spel om in de buurttuin te spelen?  
Breng het dan mee! Altijd leuk om verschillende spelletjes uit te kunnen proberen. 
Wil je niet mee-eten maar wel meespelen? Kom dan naar de buurttuin rond 13.30 uur. 
 

Vriendenlunch  
Op zondag 9 september is er een Vriendenlunch van 12.30 - 14.30 uur.  Ook hiervoor moet je je aanmelden. 
Dit kan tot donderdag 6 september.  Heb je al met de High Tea meegedaan en wil je ook graag mee lunchen?  
Voor € 5,00 per persoon mogen vrienden van de buurttuin ook bij de tweede activiteit aanschuiven.  
 

Voederhuisje voor je eigen tuin versieren op Burendag  
Dit jaar vieren we Burendag op zaterdag 22 september. Van 10.00 uur tot 16.00 uur staan koffie, thee, limonade en 
wat lekkers klaar in de buurttuin. Je kunt dan gratis een vogelvoederhuisje komen versieren dat je mee mag nemen 
voor je eigen tuin (zo lang de voorraad strekt). 
 

Kruidenworkshop op herhaling op 6 oktober 
De workshop van 7 juli was een succes. De deelnemers hadden een gezellige ochtend. 
Daarom gaan we deze workshop herhalen op zaterdag 6 oktober. Deelname aan deze 
workshop kost € 12,50. Aanmelden is verplicht en kan  tot 3 oktober. Tijdens deze work-
shop gaan we aan de slag met kruidenthee, kruidenazijn en kruidenolie. Deze workshop 
vindt plaats op Zwarteweg 2-B van 10.00 uur tot ca. 12.30 uur. 
 

Kruidenworkshop vervolg 
Op zaterdag 17 november organiseren we een workshop rond gedroogde kruiden. Je maakt zelf een geurzakje en 
kruidenzeep en leert hoe je kruiden op allerlei manieren kunt toepassen voor de verzorging van je lichaam.  
De workshop vindt eveneens plaats op Zwarteweg 2-B van 10.00 uur tot 12.30 uur. Aanmelden is verplicht en kan 
tot 12 november. Deelname aan deze workshop kost € 15.00. 
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