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Beste bewoners van De Drie Straatjes, 
 
Zoals eerder aangekondigd vindt 7 mei aanstaande de ‘Groendag’ plaats in onze Drie Straatjes. 
 
Het Plan 
Het is de bedoeling om die dag bestaande geveltuintjes en plantenbakken/potten nog mooier te maken. 
Een nieuwe geveltuin laten aanleggen is ook mogelijk! 
Per geveltuin/plantenbak kan je 5 nieuwe planten bestellen. 
Ook zal er die dag wat ‘publiek groen’ in onze straten worden vernieuwd. 
E.e.a. wordt gefinancierd met de subsidie die we van het programma Kansrijke Wijken van de gemeente 
hebben ontvangen. 
 
Geveltuinaanleg 
Als je een nieuwe geveltuin wilt aanleggen laten wij het ‘grondwerk’ op 7 mei voor je uitvoeren door een 
hovenier. 1,5-2 rijen stoeptegels worden verwijderd en de grond vervangen door tuinaarde. De geveltuin 
wordt voorzien van een betonnen opsluitband. Hierbij meehelpen mag natuurlijk altijd! 
De maximale afmetingen (aantal tegelrijen) stemmen we nog af met de gemeente. De breedte van de 
geveltuin is natuurlijk nooit meer dan de breedte van de woning. 
 
Planten 
Voor de (nieuwe) geveltuinen en plantenbak /potten kan je dus nieuwe planten bestellen met het 
bijgevoegde inschrijfformulier. De planten zijn verdeeld in twee groepen, één groep geschikt voor plaatsing in 
de zon, de andere groep planten overleefd ook op schaduwrijkere plekken. 
Let op dat alle planten, zeker in het begin en in de zomer, voldoende water krijgen! 
 
Het planten van het groen moeten jullie zelf doen. Er zijn vast genoeg buren aanwezig om eventueel even 
een handje te helpen. 
Op 7 mei zullen de planten en tuinaarde op een centraal punt kunnen worden afgehaald, info over de plek en 
tijdstip (in ieder geval in de ochtend) volgt per mail. 
Wij plannen de aanleg van de nieuwe geveltuintjes in en laten dat natuurlijk ook even weten. 
 

Graag ontvangen wij het inschrijfformulier uiterlijk donderdag 28 april retour in de brievenbus van de 
Beatrijsstraat 53. 
 
Een klein voorbehoud 
Ons ‘groen-budget’ is helaas niet ongelimiteerd. Aanleg van nieuwe geveltuinen is relatief duur. Hoeveel 
planten iedereen kan bestellen hangt ook af van de getoonde interesse. Vooralsnog gaan wij uit van vijf 
planten per geveltuin. 
Ook bestaat de mogelijkheid dat een plant op het inschrijfformulier niet leverbaar blijkt. De hovenier zal dan 
een vergelijkbaar alternatief meenemen. 
 
Tot slot 
Op 7 mei wordt er zoals eerder aangekondigd rond 15.00 uur ook een HIGH TEA georganiseerd, zie de aparte 
uitnodiging! 
 
Is jouw emailadres bij ons nog niet bekend? meld je even aan via: info@dedriestraaatjes.nl. 
 
Graag willen we, omwille van een goede wederzijdse verstandhouding, elke geveltuinaanlegger op het hart 
drukken om de geveltuinplannen te bespreken met hun directe buren. We rekenen hierbij op wederzijds 
begrip. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Stichting De Drie Straatjes, 
Werkgroep Groen  
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Inschrijfformulier 
 
Geef hieronder aan: 
- of je e.v. een nieuwe geveltuin wilt gaan aanleggen; 
- welke planten je graag wilt gaan plaatsen in de nieuwe of bestaande geveltuin of je 
plantenbakken/potten aan de straatkant; 
- of je tuinaarde nodig hebt. 
 
Inleveren uiterlijk donderdag 28 april 2016 in de brievenbus van Beatrijsstraat 53. 

 
Naam:  

Straat en huisnr.  

Telefoonnr.  

Emailadres:  

 
Geveltuin: 

Bestaande geveltuin Ja /Nee 

Aanleg nieuwe geveltuin Ja /Nee 

     Zo ja, gewenste breedte geveltuin   ___  meter 

Ik heb plantenbakken/potten aan de straatkant Ja/Nee 

 

Tuinaarde  

(alleen voor bestaande geveltuinen en plantenbakken/potten. Nieuwe geveltuinen worden sowieso voorzien van 
tuinaarde). 

Zak tuinaarde 40 liter, aantal  

 
Geef hieronder aan welke planten je wilt gaan plaatsen. Kies max. 5 planten uit onderstaand aanbod (zie ook de 
achterkant). 

 

Gevelplanten voor in de ZON: 

      

Aantal: Aantal: Aantal: Aantal: Aantal: Aantal: 

  

  

  

Aantal: Aantal:   Aantal: Aantal: 
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Aantal: Aantal: Aantal: Aantal: Aantal: Aantal: 

 
 

Gevelplanten voor in de schaduw: 

    
  

Aantal: Aantal: Aantal: Aantal: Aantal: Aantal: 

 
 

  

  

Aantal: Aantal:   Aantal: Aantal: 

      

Aantal: Aantal: Aantal: Aantal: Aantal: Aantal: 

 
 

Inleveren uiterlijk donderdag 28 april 2016 in de brievenbus van Beatrijsstraat 53. 
 
 
Vragen? Mail ons: info@dedriestraatjes.nl 
 
 
Het Groenteam van De Drie Straatjes 
Annet 
Famke 
Maike 
Leander 
Maarten 
Joost 
Nienke 

mailto:info@dedriestraatjes.nl


High Tea in De Drie Straatjes op 7 mei!  

 

 

 

 

  

 

Na het aanleggen/vernieuwen van de geveltuinen is het op 7 mei rond 15.00 uur tijd 
voor ontspanning! 

Het feestteam van De Drie Straatjes nodigt alle buurtbewoners mét en zonder groene 
vingers uit voor een gezellige high tea op het middendeel van de beatrijsstraat.  

Het feestteam zorgt voor thee en andere drankjes, alle grote en kleine buren mogen 
hartige of zoete, warme of koude hapjes bakken voor de high tea. Als je iets maakt 
voor 6 tot 8 personen, hebben we meer dan genoeg. 

Meld je via mail (info@dedriestraatjes.nl) of 
https://www.facebook.com/de3straatjesrotterdam/ aan en vertel wat je wilt maken, 
zodat we kunnen zorgen voor een rijkelijke en gevarieerde high tea! 
 
 
Buitenspeelkist 
En dan nog dit: Tijdens het buitenspeelfeest van vorig jaar hebben we een goed 
gevulde buitenspeelkist beloofd aan de buurtkinderen. De kist is inmiddels gereed 
voor gebruik en voorzien van een cijferslot. Alle kinderen uit de 3 straatjes mogen 
gebruik maken van de kist.  
 
De geheime code is 3021. 
 
We vertrouwen erop dat alle buren zorgvuldig met de code, de kist en het  speelgoed 
omgaan. Dat houdt in dat de code geheim blijft, dat na het spelen het speelgoed 
weer netjes in de kist verdwijnt en dat de kist op slot (code 0000) gaat.  
 
 
 

Het Feestteam van de Drie Straatjes 
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