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Het tuinseizoen is weer voorbij
De tijd vliegt. De tuinen zijn nog niet helemaal leeg, maar de super leuke lampiontochten zijn echter al weer achter de rug en de kinderen hebben hun laatste
dag op de tuin gehad. Nu wordt er al weer hard gewerkt aan het winter klaar maken van de tuinen en het voorbereiden van het nieuwe seizoen in 2018.

Aarzel niet om je nu al op te geven voor een mooi en leuk tuinseizoen 2018 via
info@kindertuinendelft.nl

Uitgebreide informatie tref je aan op onze website en actuele impressies op onze
Facebookpagina
Hulp nodig
Elk jaar zorgen vrijwilligers er voor dat kinderen weer kunnen tuinieren op de kindertuinen. Fantastisch werk! Ook voor het nieuwe seizoen in 2018 zijn weer
nieuwe vrijwilligers nodig. Heb je wat tijd en wil je meehelpen? Ga dan naar onze
website voor meer informatie of bel direct 015-2122233.

Ons bestuur heeft versterking nodig. Verschillende taken, kunnen in onderling
overleg verdeeld worden. Bijvoorbeeld websitebeheer, werving en administratie
van kinderen en vrijwilligers, externe presentatie, sponsorwerving, opzetten van
nieuwe activiteiten, technisch advies, enzovoort. Geïnteresseerd? Ga naar onze
website of bel 015-2122233 voor meer informatie.
Zichtbaarheid kindertuinen
Weet u waar onze kindertuinen liggen en wat daar te doen is? Veel Delftenaren
niet. Het is dus belangrijk dat onze mooie Kindertuinen meer zichtbaar worden binnen de gemeente Delft.

Voor die zichtbaarheid moeten we reclame maken, maar hoe doe je dat? De kindertuin "de Boterbloem" heeft goede contacten met De Jumbo aan de Vrijheidslaan en heeft deze dan ook bereid gevonden om in een opstelling voor Halloween
de kindertuinen te promoten. Een aantal pompoenen van "de Boterbloem" zijn

door de Jumbo prachtig verwerkt tussen Halloween producten. Klanten kunnen
een folder over de kindertuinen meenemen.
Nieuwe website
De website van de Kindertuinen moet vanwege verouderde technologie vervangen
worden. We streven er naar om een nieuwe website voor het seizoen 2018 in gebruik te nemen. De oude blijft tot die tijd wel in de lucht, maar sommige functies
werken niet meer zo goed. Nog even geduld.
Excursie Urban farmers
Het is gebruikelijk dat we met vrijwilligers jaarlijks samen een educatief uitstapje
maken naar een leuke en inspirerende groene activiteit. Dit jaar zijn een aantal
vrijwilligers naar Urban Farmers in Den Haag gegaan. Dat is een stadsboerderij in
een voormalige kantoorgebouw; de grootste ‘urban rooftop farm’ in Europa.
Daar lieten ze onder meer zien hoe visteelt en het kweken van groenten en kruiden
valt te combineren. Het was een zeer geslaagde dag.

Activiteiten gedurende het jaar
Naast het onkruid wieden, zaaien en oogsten was er veel meer te beleven op de
kindertuinen. In juni zijn natuurlijk de open dagen gehouden. Op elke tuin konden

kinderen laten zien hoe hun tuintje erbij stond. Op de Goudsbloem is pizza gebakken en een rommelmarkt georganiseerd. De Boterbloem en de Zonnebloem hebben meegewerkt aan het oogstfeest op de kinderboerderij Tanthof en hebben ook
samen een Lampionnen tocht gehouden als afsluiting van het seizoen. De Sleutelbloem heeft in augustus een super leuke spelletjes dag georganiseerd. Daarnaast
is er kruidenboter gemaakt en gekookt. Eigenlijk te veel om op te noemen. Al met
al is het weer een heel geslaagd seizoen geweest! Met dank aan alle vrijwilligers!

Afscheid en welkom
Rinus Grabijn (hoofd tuinleider van "de Boterbloem") en Wil van der Hoeven
(hoofd tuinleider van "de Sleutelbloem") stoppen aan het eind van dit seizoen met
hun werk als hoofd tuinleider. Bedankt voor jullie tomeloze inzet en enthousiasme! Harry Gootjes neemt het stokje over van Wil op "de Sleutelbloem". Veel
succes en plezier toegewenst!

Binnenkort zal duidelijk worden hoe de functie van Hoofd tuinleider op "de Boterbloem" ingevuld gaat worden.
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