Kleur in de Bart van der Leckstraat
Beste bewoner,
Op initiatief van buurtcentrum De Blauwe Boom gaan we de Bart van der Leckstraat
opfleuren. Door twee geveltuintjes aan de straatkant aan te leggen, maken we de straat
groener en gezelliger. Bovendien loopt het regenwater hier sneller weg.

Geveltuintjes op twee plekken
We hebben als eerste de volgende 2 plekken uitgekozen voor een geveltuintje:

1. Voor de Blauwe Boom

2. Bij de eerste portiek (nrs. 6 t/m 20)

Het plan is om op deze plekken een rij tegels (30 cm breed) langs de gevel eruit te halen. Op
deze plek komen (bloeiende) planten. We kiezen planten die onderhoudsarm zijn. Er blijft
voldoende ruimte op de stoep en voor fietsen.
Hieronder een paar voorbeelden van geveltuintjes (let op: de planten kunnen afwijken!)

Donderdag 17 oktober: Stenen eruit, planten erin
Donderdag 17 oktober om 15.00 uur gaan we aan de slag.
We halen de stenen voor de Blauwe Boom en bij de eerste
portiek eruit en zetten de planten erin.
Iedereen is welkom om te komen kijken en/of mee te
helpen. Wij zorgen voor de planten, gereedschap en
tuinaarde. Om 17.00 uur zijn de tuintjes klaar.

Kunstwerk door kinderen van de Kidsclub
De kinderen van de Kidsclub maken de straat nog fleuriger. Bij de Blauwe Boom maken de
kinderen een groot kunstwerk. Dit krijgt een mooie plek op de muur naast de toegang van
De Blauwe Boom. De onthulling van het kunstwerk is donderdagmiddag 17 oktober om
17.00 uur. Iedereen is welkom.
De kinderen zorgen die middag voor een lekker hapje en een drankje.

Contactpersonen:
Teresa van de Loo, Blauwe Boom (jt.vandeloo@planet.nl), bereikbaar vanaf 14 oktober
Antoinette Getrouw, Woonwaard (AGetrouw@woonwaard.nl)

Deze activiteit is het initiatief van De Blauwe Boom in samenwerking met bewoners en Woonwaard, met
goedkeuring van Stadswerk072. Het doel is om de bewoners te stimuleren om hun straat te versieren met een
geveltuintje. De actie wordt gesteund door Steenbreek Alkmaar “stenen eruit, planten erin”.
Oktober 2019

