
      

 
  

   

 

 

 

Wie heeft er interesse in een containertuintje?  
 
Iedereen in de stad heeft het wel eens gezien of zich eraan geërgerd: rondslingerend afval op 

het platform naast de ondergrondse container. Dit is niet alleen heel erg lelijk om te zien, maar 

kan ook voor overlast en milieuproblemen zorgen. Één windvlaag en dat afval belandt in het 

milieu. Bovendien trekt afval rondom containers vaak ongedierte aan, waardoor het minder 

aantrekkelijk wordt om je afval gescheiden weg te gooien. Er is vanuit het Groenplan nog 



 

ruimte voor meerdere containertuinen op de Oostelijke Eilanden. Heb jij samen met je buren 

interesse in het beheer van zo'n tuintje? Neem contact op met dannykonings@amsterdam.nl  
   

 
  

   

 

Groene Najaarsweken 

Hoe groener de stad, hoe mooier, hoe beter! Iedere stadsbewoner kan zijn ‘steentje’ bijdragen. 

Vanaf oktober organiseren de huizen van de buurt Het Claverhuis, De Boomsspijker en De 

Witte Boei diverse groenactiviteiten. Bewoners kunnen gratis deelnemen aan cursussen 

stadstuinieren en snoeien en workshops fermenteren en composteren. 

  

Meer informatie over de verschillende worksops in de Witte Boei kunt u vinden op 
Buurtgroen020 of houd facebook van de Witte Boei in de gaten.  ( zoek op groene 

najaarsweken ) 
     

 

  

   

 
  

   

Klik hier voor meer info groene workshops Witte Boei 
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Lily Lou en haar liefde voor groen 
   

  

 

 

 

Dit is het verhaal 

van Lily Lou, 

haar oma, twee 

sterke 

buurmannen en 

een geveltuintje. 

 

Lily Lou houdt 

van planten. 

Thuis is zij 

degene die ze 

water geeft. 

Maar nu gaat ze het groter aanpakken. 

Samen met oma gaat ze de geveltuin voor 

de deur opknappen. Eerst het onkruid eruit, 

zo wordt het weer netjes. 'Zeg Lily Lou doe 

ook eens wat' zegt oma. Maar Lily Lou is 

nog aan het kijken hoe de onkruidsteker 
werkt. 

     

 

 

 

 En dan de Vlinderstruik, de Zonnehoed en 

het Kattenkruid erin. Het ziet er meteen veel 

beter uit. Maar het moet wel mooi en netjes 

blijven. Twee sterke buurmannen komen 

helpen. Ze slaan wat paaltjes in de grond en 

spannen er een draad tussen. Zo, dat houdt 

de hondjes tegen. 

Lily Lou en haar oma kijken al uit naar het 

voorjaar, als de planten gaan bloeien. Straks 

gaan ze ook nog wat bollen planten. 
     

  

  

Wie organiseert de volgende Lentemarkt? 
   

  

Klik hier voor de gehele flyer 
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Afgelopen voorjaar vond de eerste editie plaats van de 

Lentemarkt. Een gezellige goedbezochte markt waar telers 

en kwekers stonden om planten, bollen en zaden te verkopen 

en buurtbewoners hapjes en drankjes. Daarnaast werden er 

plantenpakketten en bloembakken uitgedeeld en waren er 

allerlei kraampjes met informatie over groen.  
 

Lijkt het jou leuk om met je buurtgenoten de volgende markt 

te organiseren?  Stuur een berichtje naar 

oostelijkeeilandengroen@outlook.com. 

 

Wat zou je zoal voor de Lentemarkt kunnen doen? 

- Ondernemers/organisaties benaderen voor de markt  

- Zorgen dat er muziek en eten is op de markt. 

- Een activiteit voor de kinderen verzorgen. 

Of misschien heb je nog wel andere leuke ideeen voor de markt. 

  
   

De Tuingereedschapskist 
   

  

 

 

 

 

Heb je hem al gezien? 

De tuingereeedschapskist staat tegen de gevel 

aan bij de Witte Boei.  Alle buurtbewoners 

kunnen hier tuingereedschap lenen, loop even 

naar binnen dan helpen ze je verder bij de balie. 

Mis je nog iets essentieels dat voor de hele buurt 

handig kan zijn? laat het even weten door een 

mail te sturen naar bheij@dock.nl 
   

Groenploeg in actie 
 
Afgelopen zomer is de Groenploeg druk geweest met het opknappen van tuintjes bij mensen die dit niet 

meer goed zelf kunnen. Hier onder zie je Eric en Philip aan de slag in een tuin op Oostenburg,  knap 

resultaat!  We gaan ook aan de slag met geveltuintjes om de openbare ruimte weer op te knappen. 

Zondag 13 oktober om 13:00 starten we de volgende Groenploegactie, Wil je een keer helpen? Graag! 

We zoeken altijd extra groene handjes, stuur een mail naar  oostelijkeeilandengroen@outlook.com 
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voor 
     

 

 

 

na 
       

  

 
  

   

Wist je dat ? 
  

•  Zondag 13 oktober van 14:00 tot 20:00 is het Jaarlijks Plukbos Oogstfeest  zie 

www.facebook.com/plukbos voor meer informatie.  

• Zien wat er allemaal te beleven valt en georganiseerd wordt rondom groen? Neem eens een kijkje op 

Buurtgroen 020, het interactieve digitale platform voor groene buurtinitiatieven in 

Amsterdam https://buurtgroen020.nl 

• Ze vliegen eruit maar je kunt nog steeds gratis bezems van de Gemeente Amsterdam ophalen in de 

Witte Boei. op=op 

• Kleine agendatip; aanstaande vrijdag 4 okt 18:00 is de Auke Bijlsma Geveltuinenprijsuitreiking in 

huis de Pinto, raak geinspireerd door de prachtige geveltuinen die prijzen winnen.  

     

 
  

   

 

 
   

  

Contact 
     

 

We hebben een nieuw mailadres 

oostelijkeeilandengroen@outlook.com 

  
       

 

Werkgroep Groen 
 

Meer Groen Oostelijke Eilanden is een 

samenwerking van het Eilandenoverleg en 

DOCK 
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Deze e-mail is verstuurd aan jeroen.verhulst@hccnet.nl.• 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 oostelijkeeilandengroen@outlook.com toe aan uw 

adresboek. 
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