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         Buurt Bruist met 5000 harten    groene initiatieven in Middelland en Nieuwe Westen, Rotterdam 

bloeiend en groen

besloten groen

informatief groen

spelen met groen

bewegen in ‘t groen

sociaal en groeneetbaar groen

cultureel in het groen

legenda

BUURT BRUIST wordt aangevoerd door KRACHTGROEN in opdracht van GGD Rotterdam-Rijnmond, deelgemeente Delfshaven en StadsOntwikkeling Rotterdam

 potentieel groen



BRANCOPARK
De Buurt Bruist in het Brancopark! Bewoners denken dat het beter en mooier gemaakt kan 
worden. Daar willen we als bewoners zelf aan werken, samen met de gemeente. Tot nu toe 

hebben we gehoord dat onze buren het te saai vinden. Er lijkt behoefte te zijn aan meer bloe-
men, meer speelmogelijkheden voor verschillende leeftijden en plekken om aangenamer te 

kunnen zitten. De nazomerideeën van 2014 zijn hier in kaart gebracht.



de groene beweging BUURT BRUIST wordt aangevoerd door KRACHTGROEN in opdracht van GGD Rotterdam

Graag nodigen we jullie uit voor de BUURT BRUIST zaden en planten ruildag 
op zaterdag 4 april 2015 van 14:00 tot 16:00 bij STROOP samen met Natuurlijk Spangen en de Buitenboel.

adres: Mathenesserweg 21b
Heb je zaden over of teveel stekjes en planten opgekweekt en kun je ze niet meer kwijt? 

Of heb je behoefte aan meer zaden, stekjes of planten? 
Vandaag kun je ze ruilen, ook tegen een kleine vergoeding (bv. tijd of geld, een goed recept of een klusje)

14:00 inloop met koffie / thee
14:30 kinderactiviteiten: maak je eigen plantbakje/ verpot je minimoestuintje in een grotere pot

16:00 afsluiting en start muziek bij STROOP
Natuurlijk kunnen we ook groene ideeën uitwisselen en nieuwe groene acties in de buurt verzinnen.

Buurtgenoten met groene harten, ideeën en wensen zijn ook van harte welkom!

ZADEN EN PLANTEN RUILEN BIJ STROOP
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