
 

 

Zondag 22 mei  

Ontdekkingsreis 

door Kortenoord  

met  

buurtborrel ** 

14.00 – 16.00 
 

Kom ontdekken wat we samen doen met 

het groen in onze wijk!  

een Leuke doe-middag voor jong en oud 

Start – betonblokken Job jansenstraat 

 

* Buurtborrel start rond 15.30 en duurt 

zolang het gezellig is 

 * neem zelf wat te drinken en/of een 

hapje mee! 

Einde -  nieuwe singel  

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA 

1. De meidoornhaag vertelt - 14.30 – 15.00 – 15.30  
“Beste dames en heren – koeken en peren. Wat fijn dat jullie mij vandaag een bezoekje 

brengen. Ik wil jullie graag mijn verhaal vertellen.. Het begint zo… 

Eens lang lang geleden was ik een hele mooie grote meidoornhaag. Maar nog langer 

geleden was ik net als jullie heel klein. Ik werd aangeplant door boeren die niet wilden 

dat de koeien vriendjes bij de buren ging maken…….” 

Kom luisteren naar het verhaal over de dieren in van de meidoornhaag. 

Om 14.30 u, 15.00u en 15.30u  

Plek: bij de grote blokken aan de Job Jansenstraat 

2. Job Jansenstraat & de groene bieb 

In samenwerking met studenten van de WUR is er een ontwerp gemaakt voor een 

“Groene Bieb” naast het buurtuinproject van de Job Jansenstraat. Ontdek hoe een 

buurttuin kan ontstaan en wat voor mogelijkheden een groene bieb heeft. 

Carl – vertelt over de tuin en de groene bieb 

3. Wat wil je doen in het park? 
We wonen met veel verschillende mensen in één wijk. We hebben een park dat aan gaat 

sluiten bij de nog te bouwen school. “Wat wil je graag kunnen (blijven) doen in het park? 

picknicken, voetballen, frisbeeën, lekker een boek lezen?” Laat het ons weten!  

Irma – de wijkhovenier – verzamelt hier ieders “wat doe je graag in het park-dingen”. 

Wanneer we met de wijk en gemeente in gesprek gaan over het park, nemen we deze 

ideeën mee.  

4. Tomaten kweken - Educatief momentje met kinderen  
Bloemen- en plantenzaadjes “poten”  

Workshop voor jong en oud. Hoe je heel eenvoudig een tomatenplantje kweekt. 

Deze techniek is ook te gebruiken voor allerlei andere soorten fruit en groente. De 

workshop wordt gegeven door Groei & Bloei vrijwilliger en kerngroeplid Monique. 

Ontdek de groeiwijze van de tomaat en de papika. Leuk en leerzaam. 

Start: Doorlopende workshop.  

Plek: van der Weerdstraat ten hoogte van de keien. 

5. Fietsstrook-binnenhaven-veld met de vaas 
Bewegend tussen fietsstrook – Binnenhaven en het ‘Veld met de Vaas’ vinden jullie Rob 

die het een en het ander kan vertellen over de buurtuinen met een bijenhotel, 

fruitbomen en de biodiversiteit die ontstaat door op een andere manier met b.v. het 

maaibeleid om te gaan. 

6. WijkCompost plek (overzijde nijlandsingel) 
WijkCompost maken  

Hoe doe je dat? 

– HANDEN UIT DE MOUWEN EN SCHEPPEN MAAR! 

We vertellen over onze ervaringen met het zelf maken van (wijk)compost. Ook 

geven we informatie over wat voor een soort tuinafval, die elke Kortenoorder bij 

de compostplek kan brengen, we nodig hebben om goede compost te maken.  
 



 

 

Met elkaar in gesprek bij de wijkcompost plek  

De olijfwilg haag - Tijd voor goede raad en daad over de olijfwilg.  

Hoe verzorg je een olijfwilghaag?  

En de vraag: ”Wat willen we als wijk met deze haag?” 

Tijd voor een hapje en een drankje 

Na een reis door de wijk kunnen we hier gezellig buurten. Hier staat een tent, 

picknick tafel en wanneer het weer het toestaat maken we hier een vuurtje. Wij 

zorgen voor koffie en thee.  

Voor het borrelen: Neem zelf een hapje en een drankje mee.  

Denk ook aan een kopje, glas en/of een bordje.  

 

 

Kaart van activiteiten 
tip: Gebruik je telefoon en deze link om de kaart te openen. 
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https://www.google.com/maps/d/u/2/edit?mid=1zLldbCoJUftNyipAkq9r7N-IvnxaSxAc&usp=sharing

