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Opnamen Omroep Gelderland in de buurttuin      
Aanstaande zaterdag, 26 mei, komt omroep Gelderland in de buurttuin filmen voor het programma ‘Gelderland 
helpt’. Burgemeester Carol van Eert komt ook een handje helpen bij het inrichten van het nieuwe peuter- en  
kleuterpad. Wil je de opnamen bijwonen? Dat kan. Met name ouders met jonge kinderen zijn van harte welkom.  
De opnamen zijn van ca. 9.30 tot 11.30 uur. 
 

Natuureducatie 

We zijn in de buurttuin bezig met twee projecten voor kinderen, namelijk het plaatsen van  
wormentorens en de aanleg van een peuter- en kleuterpad. De gemeente Rheden ondersteunt  
de buurttuin hierbij met geld uit een budget voor natuureducatie. 
 

Wormentorens 
We willen kinderen leren hoe je met wormen groenafval kunt veranderen in wormencompost. Met 
kinderen van basisschool de Holtbanck gaan we wormentorens in de grond zetten. De kinderen gaan de wormen 
om de beurt voeren. Door de wormencompost wordt de grond in de buurttuin vruchtbaarder. Hoe een wormen-
toren en wormenhotel werken kun je zien  in de buurttuin. Meer informatie hierover staat ook op onze website.  
 

Peuter-  en kleuterpad 
De komende maand richten we een ‘peuter– en kleuterpad’ in. Met allerlei kleine doe-opdrachtjes kunnen jonge 
kinderen de natuur bekijken, ruiken, proeven en voelen. Overal in de tuin komen bordjes te staan met opdrachtjes 
erop. Er komen teken– en speelplekken, een blote-voeten-pad en een eetbaar peuter- en kleuterbed. 
Het peuter– en kleuterpad wordt officieel geopend op zaterdag 16 juni om 10.30 uur. 
 

Operatie Steenbreek 
De Operatie Steenbreek is een landelijke actie om tuinen en buurten groener te maken.  
Tuinen vol leggen met tegels blijkt slecht te zijn voor de natuur en voor onze eigen gezondheid.  
De gemeente Rheden doet mee aan deze actie. De buurttuin wil de gemeente graag helpen de buurt 
groener te maken. Daarom is er op zaterdag 16 juni vanaf 10.45 uur een plantjesactie in de buurttuin. 
Meer informatie over deze actie staat binnenkort op onze website. 

 

Activiteiten in de buurttuin 
Ook in 2018 organiseren we een aantal activiteiten in de buurttuin. Enkele activiteiten zijn alleen bedoeld voor 
vrienden van de buurttuin. Aan de overige activiteiten kan iedereen deelnemen. 
 

16 juni 10.30 - 13.00 uur  Opening peuter– en kleuterpad en aansluitend actie Operatie Steenbreek 
22 juni  22.00 -  0.30 uur  Nacht van de nachtvlinder 
24 juni  12.30 - 14.30 uur  Vriendenlunch in de buurttuin 
7 juli     10.00 - 12.00 uur  Kruidenworkshop 
12 aug.   15.00 - 17.00 uur  High Tea voor vrienden van de buurttuin 
18 aug.   12.30 - 17.00 uur  Buurttuin fuif, Amerikaanse stijl (zelf eten mee 
      brengen, dus) met spelletjesmiddag 
9 sept.  12.30 - 14.30 uur   Vriendenlunch in de buurttuin 
22 sept.  10.00 - 16.00 uur  Burendag met actie om de buurt te vergroenen. 

 

Vriendenactie in 2018 
Heb je in 2018  weer de bijdrage van € 10,- gedoneerd?  Dan kun je weer gratis meedoen aan de vriendenlunch of 
High Tea. Geef minimaal 1 week van tevoren aan Mieke door wanneer je meedoet. Dat kan via de mail of een 
briefje in de bus op Zwarteweg 2-B.  Ben je nog geen vriend van de buurttuin en wil je ons graag steunen?  
Lees dan de informatie over de vriendenactie op onze website. 
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