
Krijgt u al lentekriebels?
Als u naar uw tuin of balkon kijkt vraagt u zich dan ook af wat u wilt 
veranderen? Zijn sommige planten zo gaan woekeren dat u ruimte wilt 
maken voor wat verdrukt raakte en voor iets nieuws?  Of heeft u van 
alles gezaaid maar raakt u de planten in uw eigen tuin niet meer kwijt?

Kom dan naar de plantjesmarkt. Daar kunnen alle wijkbewoners 
terecht die plantjes of stekjes over hebben. Maar ook als u op zoek 
bent naar plantjes om gaten in uw tuin te vullen of als u gewoon 
nieuwsgierig bent komt u naar de Plantjesmarkt.

houden we op zaterdag 7 mei van 10.00 tot 14.00 
uur in de Robsonstraat, tussen het Robsongebouw en 
de moestuinen aan de Blekerstraat 165. Daar mag u 
plantjes ruilen, kopen, meenemen en weggeven.
Daar treft u tuincoaches voor advies. Daar ontmoet u 
elkaar bij een kopje koffie of thee. Daar kunt een kijkje 
nemen bij de moestuintjes en de kindermoestuintjes. 
En daar kunt u de groene wijkkalender meenemen.

De groene wijkkalender is een jaarkalender die we gaan 
vullen met leuke groene acties en evenementen met als 
doel overal in de wijk bloemen en planten laten bloeien.

Daarbij kunt u denken aan
- de aanleg van een bloemenlint door de wijk 
 in april
- het planten van bloemen waar bijen gek op zijn   

 met zaad dat wij voor u hebben
- een bollenactie op een gezamenlijke plantdag in   

 september of oktober
- films en informatie over tuinieren, bomen, en   

 natuur in de wijk

Kortom over alles wat u altijd al wilde weten over groen.

De Plantjesmarkt

Wilt u meer tips of wilt u meedoen met deze groene actie? 
Stuur een mailtje naar anneke@horstlandenveldkamp.nl.



Een aantal wijkbewoners vindt het een goed idee om in meer 
straten en pleinen zo’n klein bibliotheekje te krijgen. Een minibieb 
waar iedereen gratis gebruik van kan maken. Heeft u daar zin in? 
De wijkraad helpt u bij het kiezen uit de vele mogelijkheden die 
er zijn als u ook zo’n minibiebje bij uw huis wilt plaatsen. En de 
wijkraad ondersteunt de aanschaf van een minibieb met geld uit 
het wijkbudget. Maar eerst wil de wijkraad weten wie er allemaal 
geïnteresseerd zijn. Dus, als u in bent voor een minibieb bij uw 
huis, stuurt u een mailtje aan secretaris@horstlandenveldkamp.nl.

Tijdens de openbare wijkvergadering kwam het idee op om in 
de wijk een plek te maken waar liefhebbers een potje kunnen 
biljarten. Dat zou goed zijn om de eenzaamheid van bewoners te 
doorbreken. Een biljart en daarnaast misschien een pooltafel op 
een centrale plek in de wijk, dat leek de bewoners wel wat. Ook 
de wijkraad ziet daar de voordelen van. 

De vraag is nu welke wijkbewoners willen helpen om van dit idee 
een concreet plan te maken? Wilt u daarbij helpen? Laat dat dan 
weten met een mailtje aan secretaris@horstlandenveldkamp.nl.

De wijkraad wil extra aandacht van de 
gemeente voor de verkeersproblemen in 
onze wijk. Daarom hebben een filmpje 
gemaakt dat een aantal knelpunten in beeld 
brengt. U zult ze als wijkbewoner meteen 
herkennen. Bent u nieuwsgierig geworden? 
Gaan naar www/hlvk.nl en klik rechtsboven in 
uw scherm op FILMS.

Als u aandacht wilt vragen voor andere 
verkeers- of parkeerproblemen laat ons dat 
dan weten met een mailtje aan 
secretaris@horstlandenveldkamp.nl.

Om op de hoogte te blijven van actueel 
nieuws en nieuwtjes over wat er speelt 
in de wijk kunt u terecht op de website 
van de wijk: www.hlvk.nl. 

Wilt u ook een minibieb bij uw huis?

Eenzaamheid doorbreken met biljart?

Verkeer in de wijk gefilmd

Nieuws en nieuwtjes op 
www.hlvk.nl


