
NIEUWSBRIEF

Welkom!

Agenda 2023

Welkom bij de 1e Nieuwsbrief van onze Stichting Groen en
Geluk in Stompwijk! Ons doel is om 2 keer per jaar een
nieuwbericht uit te doen naar onze leden, vrijwilligers en
vrienden en dit te voorzien van het laatste nieuws. Wij wensen
jullie veel leesplezier!

Wil je ook komend jaar ons blijven steunen en vriend blijven van
onze stichting? Scan onderstaande QR code of bezoek onze
website onder het kopje vrienden. 

Di 7 maart (8.45u)            Opening schooltuinen en moestuinbakken 
Za 11 Maart (10 tot 14u)  NL Doet! 
Za 1 April (10 tot 14u)      Wekelijks open op zaterdagen
Vrij 7 April (10 tot 13u)    Paaseieren zoeken! 
Vrij 7 April (10 tot 16u)    Activiteit via SenW voor kinderen 
Za 6 Mei (10 tot 14u)       Feestelijke opening van onze marktkraam 
Di 23 mei (14.15u)           Kijkles voor ouders bij de moestuinles 
Di 23 mei (15 tot 17u)      Inloopmiddag tuinen; Week vd moestuin  
Iedere dinsdag van maart t/m oktober: Schooltuinlessen 
Iedere dinsdag april t/m oktober: Naschools tuinieren via SenW    

Op onze website is altijd onze meest up to date planning te vinden.
U bent bij onze activiteiten van harte welkom!

 

2 keer per jaar het laatste nieuws

https://www.nldoet.nl/activiteit/opstarten-van-het-nieuwe-tuin-seizoen

www.stichtinggroenengeluk.nl - info@stichtinggroenengeluk.nl 

1 JARIG BESTAAN

Dankzij bijdragen van 'Vrienden van de Stichting',
subsidies en andere giften hebben we mooie stappen
kunnen zetten en leuke activiteiten kunnen realiseren! 
We hebben onze eerste vrijwilligers mogen verwelkomen
We hebben blokhutten en hobbykastjes geplaatst
We hebben een prachtige opendag kunnen organiseren
We hebben onze eerste kleine dieren kunnen verwelkomen
We hebben een eerste reeks naschoolse lessen "Tuinieren    
aan kinderen" gegeven samen met SenW.

Hoera! Onze Stichting bestaat alweer 1 jaar! 
We hebben een succesvol eerst jaar achter de rug! 
Een kleine samenvatting:



VACATURES

Afgelopen weken zijn we bezig geweest met het maken
van moestuinbakken op hoogte. Vanaf begin Maart zijn
deze te huur! 
We hopen mensen die slecht ter been zijn of in een
rolstoel zitten zo ook de mogelijkheid te geven om te
tuinieren.

Ook zijn we bezig met de aanleg van riool op ons
terrein. Begin Maart hopen wij een 'echt' toilet te
hebben! 

Op 7 Maart starten we met schooltuinen. 
Geert Janson en Maarten van der Meer gaan samen
wekelijks moestuinles geven aan de kinderen 
van groep 6 van de Maerten van den Velde school!

Wil jij ons helpen met het onderhoud van de schooltuinen?
Wil jij ons helpen met het verzorgen van de marktkraam?
Wil jij helpen met lesgeven of het geven van workshops?
Heb jij andere leuke ideeen?

We zijn een jonge groene stichting die als doel heeft mens,
dier en natuur te verbinden. We bruisen van de ideeën, maar
komen handen te kort om ze verder uit te werken en vorm te
geven. 
Daarom zoeken wij jou!  
Op www.lvvoorelkaar.nl staan onze vacatures. 

Stuur ons een bericht!

Werkzaamheden

Marktkraam

U bent dan van harte welkom om een kijkje te
nemen! 
Kinderen van de schooltuinen mogen hun tuin
verzorgen
Vooraan op het terrein komt vanaf dit seizoen
een heuse kraam te staan waarin we producten
uit onze webshop aanbieden en waar we
producten van onze moestuinen, kruidentuin en
fruitbomen aanbieden. 

Wist u dat onze stichting iedere zaterdag van 1 april
tot eind oktober op zaterdagen geopend is van 10u
tot 14u? 

Ons doel; Iedereen laagdrempelig mee laten
profiteren van onze gezonde opbrengst!


