
 

Beste allemaal, 

 

Jullie hebben misschien via de radio gehoord dat NL doet er weer aan komt. 

Iedereen kan meedoen. 

Bij jullie in de straat zijn er ook twee projecten die meedoen! 

Namelijk op zaterdag 10 maart a.s. 

In de ochtend van 10.00-12.00 gaan we de portiektuintjes opknappen. 

Er zullen zakken biologische tuinaarde liggen naast de Catharinahof. 

Daarvan mag ieder portiektuintje per vak een zak pakken en zijn eigen vak aanvullen 

met de tuinaarde. Maak je vak weer netjes en haal het onkruid eruit als dat erin staat...... 

Ruim ook gelijk wat zwerfafval op dat buiten de tuintjes ligt, dan knapt jullie buitenruimte 

gelijk lekker op. 

 

In de middag van 14.00-17.00 gaan we de Catharinahof de goede tuinaarde geven. 

Alle zakken die nog over zijn worden dan verspreidt over de plantvakken waar de groente 

gezaaid gaat worden. We gaan ook gezellig een pauze houden met elkaar om vier uur en  

bespreken hoe jullie het nieuwe tuinjaar in willen richten. 

Welke ideeën hebben jullie, hoe willen jullie graag de tuinvakken inrichten? 

 

Iedere woensdag kunnen jullie gezamenlijk tuinieren. 

Woensdagochtend 7 maart a.s. om 10.00 komen Iris en Victor al in de Catharinahof  

om de tuin op te ruimen en de NL doet dag voor te bereiden. 

Wil je ook meedoen? Super leuk als je langskomt. 

In de middag kun je ook komen en kijk je wie er is of kun je wat werken. 

 

AH heeft weer de minimoestuintjes. Heel erg leuk om deze zelf om met kinderen te zaaien  

en water te geven. Vanaf begin mei kan dat in de volle grond.  

In maart en april kan je binnen voorzaaien. Buiten is het dan nog te koud. 

 

We willen graag deze Samentuin weer tot een paradijsje laten worden dus doe gezellig mee! 

Hoe meer zielen hoe meer vreugd. 

Tot de 10e maart, 

 

Hartelijke groeten, Marjan Looije 

ook namens Iris en Victor 

 


