Nieuws uit de Sieradenbuurt

Bekijk de webversie

Officiële opening van het voedselbos
We gaan ons vers aangelegde Voedselbos officieel
openen! Op woensdag 6 juli is er eerst een
picknick met de vrijwilligers die de afgelopen tijd
mee hebben geholpen om dit bos zo mooi te
krijgen als het nu al is.
Daarna volgt een officieel moment, omdat de
beheersovereenkomst met de gemeente wordt getekend en
het informatiebord wordt onthuld. Daar zijn ook de sponsors bij en contactpersonen van de
gemeente. Daarna zijn alle buurtbewoners om 13:30 uur natuurlijk van harte welkom!
Locatie: bij het nieuwe bord van het bos, bij het voetbalveldje.

Rommelroute: 18 september aanstaande
Heb je nog wat tweedehands spullen te koop? Of vind je Koningsdag nog te
ver weg en wil je iets op de kop tikken voor weinig?
Doe dan mee aan de Rommelroute op zondag 18 september. Meteen een handige manier om
de buurt beter te leren kennen. Er zijn die dag ook Rommelroutes in de Stripheldenbuurt en de
Faunabuurt. Je kunt je als deelnemer opgeven via www.rommelroutealmere.nl

Ook in september: de
burendag
Een kleine week later is het landelijke Burendag.
Een jaarlijks terugkerend feestje dat je samen met
je buren viert.
Ook de Sieradenbuurt doet mee op zaterdag 24 september.
Wie het leuk vindt kan vanaf 11 uur bij het voetbalveldje
meedoen met pompoen snijden of paddenstoelen kweken.

De Sieradenbuurt viert haar
12 1/2 jarig jubileum
De Sieradenbuurt bestaat op 8 april 2017 alweer 12,5 jaar!
Daar willen we in het voorjaar zeker wat mee doen. Heb je
een leuk idee, stuur dan een berichtje naar
info@sieradenbuurt.nl

Zen in het Voedselbos
Elke tweede zaterdag van de maand gaan we vanaf 10 uur aan de slag in het
Voedselbos. We werken zolang we daar zin in hebben.
Denk aan onkruid weghalen bij de kruidenheuvels en andere klusjes. Het is inmiddels een
gezellige groep. Behoefte aan zen? Meedoen mag altijd!
We hebben inmiddels een kleine bouwgroep. Deze buurtbewoners hebben de bankjes en
bruggetjes gemaakt en de bijenstal in elkaar gezet. Dit is een kleine groep dus wie een beetje
handig is en wel mee wil helpen zal met open armen door de bouwploeg ontvangen worden.
Aanmelden kan via info@sieradenbuurt.nl. Ook voor al je opmerkingen of vragen over de buurt.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@sieradenbuurt.nl toe aan uw adresboek.

