Plantenactie in de Zeeheldenbuurt
Wilt u graag uw uitzicht op straat opfleuren?
Kom dan aanstaande vrijdag 7 juni (19-21 uur) of zaterdag 8 juni (11-14 uur) naar Speeltuin
‘Ons Eiland’ en haal gratis drie leuke plantjes op!
Iedere bewoner van de Zeeheldenbuurt is van harte welkom. Adres: Kortenaerstraat 61.
Hierbij geldt: 3 gratis plantjes per huisadres en OP = OP. Onder het genot van een kopje koffie
of thee kunt u ook uitleg krijgen over het verzorgen van de plantjes.
Als er plantjes over zijn, worden ze op zaterdagmiddag door vrijwilligers geplant in de Speeltuin
of in boomspiegels door de wijk.

Bestel nu regenpijpbakjes van Elho met grote korting
Speciaal voor deze actie biedt de buurtvereniging u met 2,50 euro korting Corsica
regenpijpbakjes van Elho aan.

De regenpijpbakjes kosten gewoonlijk 5,50 euro per stuk. Wij bieden ze aan voor 3 euro, met
potgrond. De bakjes zijn beschikbaar in de kleuren antraciet, terra, bosgroen, limegroen, blauw,
lavendel en wit. U betaalt direct contant in de Speeltuin aan de Groencommissie.
U dient deze regenpijpbakjes van te voren te bestellen. Stuur UITERLIJK woensdag 5 juni uw
bestelling per e-mail naar groenzeeheldenbuurt@gmail.com. Hebt u geen e-mail, post dan (ook
uiterlijk 5 juni) onderstaand antwoordstrookje in de brievenbus van buurthuis ’t Schippertje of
Speeltuin ‘Ons Eiland’.

Vullen bloembakken lantarenpalen
Op vrijdag 7 en zaterdag 8 juni worden de bloembakken aan de lantarenpalen op het
Kwekerijplein, de Trompstraat en de Evertsenstraat opnieuw gevuld.
Tot ziens!
Groencommissie Buurtvereniging Zeeheldenbuurt
================================================================

Antwoordstrook Elho-regenpijpbakjes.
JA, ik bestel Elho-regenpijpbakje(s) voor 3 euro per stuk:
Kleur
antraciet
terra
bosgroen
limegroen
blauw
lavendel
wit

Aantal
…
…
…
…
…
…
…

Naam:
Adres:
E-mail:
Telefoonnummer:
Ik kom op:
0
vrijdagavond 7 juni tussen 19-21 uur
0
zaterdagochtend 8 juni tussen 11-14 uur

Inleveren uiterlijk woensdag 5 juni (brievenbus buurthuis of speeltuin)

