Samen planten,
oogsten en eten
Vind je het leuk om andere bewoners van
Hilversum Noord beter te leren kennen?
Wil je ervaring opdoen met moestuinieren,
of jouw al groene vingers juist inzetten?

Elke woensdag vanaf 10.00 uur
komen buurtbewoners samen om kleine
klusjes te doen in Onze buurttuin.
We hebben dan ook een koffiemoment en
als er iets geoogst kan worden, leggen we
dat in het kistje waaruit buurtbewoners de
verse groenten en kruiden kunnen pakken.
Een paar keer per jaar eten we samen en
we organiseren een aantal klusdagen.

Wil je ontdekken of dit iets voor jou is?
Kom op woensdagochtend vrijblijvend
langs om kennis te maken met de
vrijwilligers in Onze buurttuin aan de
La Rivièrestraat 9.

Volg Onze buurttuin
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Onze buurttuin is een initiatief van buurtbewoners van Hilversum Noord. We gebruiken een deel van
de tuin van het Apostolisch Genootschap aan de La Rivièrestraat 9 en verbouwen er biologische kruiden,
groenten en fruit. De opbrengst is voor alle buurtbewoners die dit goed kunnen gebruiken. Het doel
van dit initiatief is meer sociale verbinding en participatie in de buurt en meer biodiversiteit in
Hilversum Noord.

Planting, harvesting
and eating together
Would you like to get to know other residents of Hilversum Noord better? Would
you like to gain experience in vegetable
gardening, or use your green fingers?

Every Wednesday from 10.00 o’clock
local residents come together to do small
jobs in Onze buurttuin. We also have a
coffee break and when something can be
har-vested, we put it in the box from which
local residents can get fresh vegetables
and herbs.
A few times a year we have dinner together and we organise a number of
work days.

Would you like to discover if this is something for you? Drop by on a Wednesday
morning, free of obligation, to meet the
volunteers at Onze buurttuin at
La Rivièrestraat 9.

Follow Onze buurttuin
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Onze buurttuin is an initiative of local residents of Hilversum Noord. We use part of the Apostolic Society’s
garden at La Rivièrestraat 9 and grow biological herbs, vegetables and fruit there. The yield is for all local
residents who can make good use of it. The goal of this initiative is to increase social connection and participation in the neighbourhood and to increase biodiversity in Hilversum Noord.

