
	  

TUINIEREN VOOR IEDEREEN
De Schans wordt steeds groener. Het hele jaar zijn er

activiteiten om meer Groen+Kleur te brengen in de binnen-

tuin van de Schans en de nieuwe bloembakken buiten op 

de stoep bij de hoofdingang. In de binnentuin staat een 

plantenkas waar de zaaisels worden opgekweekt. Daarna 

plant de tuingroep ze in de binnentuin of de bakken,

en onderhoudt ze. Naast bloemen kweken we ook 

kruiden en groenten voor eigen gebruik.

De tuingroep van vrijwilligers uit de buurt komt elke 

14 dagen op maandagmiddag van 13.30 - 15.00 uur bij 

elkaar om te tuinieren. Hoe vaak hangt af van het seizoen 

en het weer. Hieke Pars begeleidt de tuingroep. Zin om mee 

te doen ? Schuif aan of neem contact op met Patrick Boel.

Het hele jaar door organiseert de tuingroep ook speciale 

groenactiviteiten voor bewoners van de Schans en 

bezoekers van de dagopvang. Die activiteiten zijn 

afgestemd op de seizoenen. Volg de aankondigingen in 

de nieuwsbrief van Laurens ‘In en Om de Schans’ 

    
    

    
     
     is een initiatief van Hieke Pars 
     en Patrick Boel

Contact: Patrick Boel
Mathenesserdijk 430
3026 GV Rotterdam
info@patrickboel.nl
M 0653442424
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Groen+Kleur activiteiten
met de bewoners van de Schans en uit de buurt. 
1 keer in de twee weken op maandagmiddag
Tijd:       van 13.30-15.00 uur
Locatie:  In de ontmoetingsruimte van de Schans
     en vanaf 12 mei in de Binnentuin bij de kas

Groen+kleur data in voorjaar 2014
maandag  24 februari
maandag     10 maart
maandag     24 maart 
maandag         7 april
maandag       28 april  (i.v.m. Pasen 1 week verschoven)
maandag        12 mei
maandag        26 mei
maandag          9 juni
maandag        23 juni

      
           Kweken in de kas
Speciale Groenactiviteiten 
Donderdag  17 april : Paasgroen maken
Zondag  25 mei  : Plantjes uit de kwekerij & koffieconcert
(zie ook aparte aankondigingen in de nieuwsbrief van Laurens 
‘In en Om de Schans’)
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