
Hoe kan ik OP DE HOOGTE BLIJVEN van activiteiten in de tuin? 
 
Op de website www.wilgenplantsoen.com staat een agenda met 
een overzicht. Verder op de site 
ook verhalen, veel foto's van de 
tuin en een pagina met informatie-
stukjes over planten in de tuin en 
de manier van werken. Als u een 
emailadres doorgeeft in de tuin of 
via email kunnen we op die manier 
ook uitnodigingen sturen. 
 
 
Bij wie kan ik terecht met VRAGEN, MELDINGEN OF 
KLACHTEN? 
 
Voor de buurttuin in de twee verhoogde bakken zijn Daniel Opbroek 
(danielopbroek@hotmail.com) en Rutger Henneman 
(rjhenneman@yahoo.com) contactpersoon.  
 
Als er op de rest van het plein sprake is van bijvoorbeeld 
losliggende stoeptegels, 
hondenpoep, kapotte lampen of 
overvolle prullenbakken kunt u de 
gemeente bellen op nummer 14 
010. Met de app Buiten Beter 
kunnen meldingen direct vanaf 
een smartphone worden 
verstuurd. 



 
 
 
 
 
 
 
Hoe werkt de buurttuin in het Wilgenplantsoen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VAN WIE is de tuin? 
 
Bij de herinrichting van het 
Wilgenplantsoen in het najaar van 
2013 hebben mensen uit de buurt 
laten weten dat ruimte om te 
tuinieren fijn zou zijn. Dat kan nu. 
De gemeente heeft aan de buurt 
toestemming gegeven om een gezamenlijke moestuin te beginnen 
in de twee golvende, verhoogde bakken aan de kant van de 
Stolkstraat. Daniel Opbroek en Rutger Henneman zijn gevraagd om 
de buurt daarbij te helpen. Een aantal bewoners is al enthousiast 



aan de slag gegaan en er is inmiddels een mooie tuin aangelegd 
met veel groenten, kruiden, bloemen, fruit en nootjes! Iedereen kan 
zich aansluiten bij de groep, om samen te tuinieren. 
 
 
Hoe kan ik MEEDOEN met de buurttuin? 
 
Iedere dinsdagmiddag en 
vrijdagmiddag van 14:30 – 17:00 zijn 
er mensen en kinderen uit de buurt 
aan het zaaien, water geven en 
oogsten in de tuin. U bent van harte 
welkom om een handje te helpen, of 
gewoon voor een praatje. 
 
Een goede manier om de tuin de helpen is door groen- en fruitafval, 
bijvoorbeeld uit de keuken of van het balkon, naar de composthoop 
(in de bak aan de kant van de Vletstraat) te brengen. De compost 

wordt goed gebruikt in de moestuin. 
 
Misschien vindt u het leuk om te helpen 
met iets anders, bijvoorbeeld een 
maaltijd maken in de tuin, een bankje 
voor in de tuin timmeren of plantjes 
opkweken in de vensterbank? Of wilt u 
meedoen maar u kunt niet op dinsdag- en 
vrijdagmiddag? Neem contact op met 
Daniel of Rutger (contactgegevens 
onderaan), er is van alles mogelijk. 



Kunnen KINDEREN meedoen? 
 
Ja zeker! Heel goed als zij met tuinieren 
en de natuur bezig zijn! Altijd genoeg te 
zien, ruiken en te doen in de tuin. Soms 
is het wel druk met alle kinderen en 
komen de volwassenen niet veel aan 
werken toe. Daarom is het fijn als er een 
volwassene meekomt met de kinderen.  
 
 

 
Hoe gaat het OOGSTEN? 
 
We oogsten op twee vaste momenten in 
de week: iedere dinsdag- en 
vrijdagmiddag rond 16:30 wordt de 
werkmiddag afgerond met een rondje 
oogsten.  
 

De oogst wordt verdeeld onder iedereen die heeft meegeholpen in 
de tuin. Wat over is delen we uit.  
 
Wilt u ook graag wat oogst? 
Vraag het de actieve 
buurtgenoten op de tuin en kom 
meewerken met de groep. 
Iedereen is welkom!  
 


