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Buurttuin won vrijwilligersprijs        
Op 20 januari maakte de burgemeester van Rheden de winnaars bekend van de vrijwilligersprijs 2017. 
In de categorie vrijwilligersprojecten/ -groepen was de buurttuin de winnaar. We willen iedereen bedanken die mee 
heeft geholpen in de tuin. Met de prijs van € 400,00 gaan we leuke dingen doen in de buurttuin. 
 

Vrijwilligerswerk in de buurttuin 
Door het zachte weer bloeien de eerste sneeuwklokjes, winterakonieten en kerstrozen alweer.    
Dat betekent ook dat er weer werk aan de winkel is. We zoeken meer vrijwilligers om te helpen.  
Dit jaar willen we het werk beter organiseren. Daarom gaan we elke 2e zaterdagochtend en 4e donderdagmiddag 
van de maand werken in de buurttuin. Dit zijn de data in 2018: 
 

Zaterdagochtend Donderdagmiddag 
9.30-12.30 uur  13.30—16.30 uur 
10 februari   22 februari 
10 maart   22 maart 
14 april   26 april 
12 mei    24 mei 
9 juni    28 juni 
14 juli    26 juli 
11 augustus   23 augustus 
8 september   27 september 
13 oktober   25 oktober 
10 november   22 november 
8 december   27 december   
 

Op deze ochtenden en middagen kan iedereen die zin heeft komen helpen in de tuin. Er is iemand aanwezig die kan 
uitleggen welke klusjes er dan zijn. Je kiest zelf hoe lang je wilt werken; of dat een half uur is of de hele ochtend 
maakt niet uit. Alle hulp is welkom. De koffie en thee staan klaar en is natuurlijk tijd voor een gezellige babbel.  
Natuurlijk kun je ook op andere momenten komen helpen in de tuin. Dan spreek je met Mieke, Giel of Thea af wat 
je kunt doen. 
 

Nieuws uit de buurttuin nu ook op een website 
Op www.buurttuinzwarteweg.nl kun je binnenkort alles lezen over het ontstaan, de ideeën en de activiteiten in de 
buurttuin. 
 

Vriendenactie in 2018 
In 2017 werden 66 mensen vriend van de buurttuin. Door hun bijdrage hebben we veel kunnen doen in de tuin.  
We hopen dat iedereen vriend blijft en ook dit jaar weer €10,00 doneert. En natuurlijk hopen we dat er veel nieuwe 
vrienden bijkomen. Ook in 2018 organiseren we activiteiten voor bestaande en nieuwe vrienden. In de volgende 
nieuwsbrief maken we bekend wat we gaan doen en wanneer. Vriend word je door je naam, adres en  telefoon-
nummer door te geven. Dat kan door te mailen naar zwarteweg6@gmail.com of je gegevens af te geven op  Zwarte-
weg 2-B. Vervolgens schrijf je €10,00 over op het bankrekeningnummer van de buurttuin (onderaan de bladzijde). 
Of je geeft het bedrag tegelijk met je gegevens af op Zwarteweg 2-B.  
 

NL-Doet 
Op zaterdag 10 maart doet de buurttuin mee aan NL-Doet. We gaan op die dag een metalen gereedschapsschuurtje 
plaatsen in de buurttuin. We zoeken twee handige vrijwilligers die mee willen helpen het schuurtje in elkaar te 
zetten. Je kunt je aanmelden via www.nldoet.nl  Omdat op 10 maart ook een werkochtend gepland is, gaan we er 
een gezellige dag van maken. Iedereen is welkom om de vorderingen te bekijken. 

 


