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High Tea en Vriendenlunch voor vrienden van de buurttuin 
De donaties van ‘Vrienden van de buurttuin’ zorgen ervoor dat we de buurttuin kunnen onderhouden.  
Om onze vrienden daarvoor te bedanken organiseren we ook dit jaar weer een vriendenlunch en High Tea 
in de tuin. Vrienden van de buurttuin mogen aan één van deze twee activiteiten gratis deelnemen. 
 
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! 
 

Vriendenlunch  
Op zondag 7 juli  houden we de  Vriendenlunch van 12.30 - 14.30 uur.  Hiervoor  moet je je aanmelden. 
Dit kan tot donderdag 4 juli.   
 

High Tea 
Op zaterdag 10 augustus  gaan we van 15.00  tot  17.00 uur weer genieten van allerlei hartige en zoete 
lekkernijen.  Ook voor deze High Tea moet je je aanmelden. Dit kan tot donderdag 8 augustus. 
 
Heb je al met de Vriendenlunch meegedaan en wil je ook graag meedoen aan de High tea? 
Voor € 5,00 per persoon mogen vrienden van de buurttuin ook bij de tweede activiteit aanschuiven.  
 
Aanmelden kan  door een mailtje te sturen naar zwarteweg6@gmail.com.  
Of je stopt een briefje in de bus bij Thea op Zwarteweg 1 of Mieke en Giel op Zwarteweg 2-B.  
 

Wil jij ook vriend worden?  
Geef dan je naam, adres, telefoonnummer en mailadres door.  
Dat kan door te mailen naar zwarteweg6@gmail.com. Of je geeft een briefje met je gegevens af op     
Zwarteweg 1 of 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. 

 
Nacht van de nachtvlinder 
Op zaterdag 31 augustus gaan we weer nachtvlinders kijken in de buurttuin. 
Vanaf ca. 21.00 uur tot 23.30 uur zijn we in de buurttuin op zoek naar al het moois dat in het donker rond-
vliegt. Vind je het leuk om mee te zoeken? Neem dan een zaklamp mee en kom naar de buurttuin!  
Iedereen is gratis welkom!  
 

Prachtige insecten in de buurttuin 
Giel Bongers is bezig zoveel mogelijk insecten te fotograferen in de 
buurttuin. Wie denkt dat insecten saai zijn moet zijn foto’s maar eens   
bekijken op www.waarneming.nl.  
Om zijn foto’s te zien klik je op ontdek - locaties. Vul dan Rheden in. Klik 
vervolgens op Rheden en daarna rechts op m.bongers.  Je krijgt dan alle 
foto’s te zien die Giel heeft ingestuurd. 
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