
Iedereen is welkom bij het feestelijk 
openen van de natuurelementen en 
de waterpomp. Deze zijn bedoeld 
voor ons allemaal, dus wie een 
schaar meeneemt, kan meedoen met 
de opening.

Het water uit de pomp komt van 25 meter 
diep, dus we moeten wel even doorpompen! 
Ook emmertjes, schepjes en gietertjes 
komen van pas, voor het vervolg van het 
feest in de bloementuin!

De natuurelementen zijn mogelijk gemaakt door subsi-
die van het Elisabeth Strouven Fonds en het Oranje-
fonds/Onze Buurt en door samenwerking van Samen-
Groener met de gemeente Maastricht en het CNME.
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LOCATIE > VIEGENPARK 
(TAMBOERIJNSTRAAT, MAASTRICHT)

24 SEPT > 11 UUR 

FEESTELIJKE
OPENING

NATUURELEMENTEN VIEGENPARK

24 SEPTBURENDAG VIEGENPARK



Na de opening van de natuurelemen- 
ten gaan we naar de bloementuin. 
De tuin wordt stap voor stap  
opgeknapt door vrijwilligers van 
SamenGroener, in samenwerking 
met de gemeente.

Vandaag komen er honderden nieuwe  
planten bij. Ieder kind kan een plantje  
uitkiezen en met een eigen kaartje erbij 
in de tuin planten. Daarna gaan we samen 
alle planten in de grond zetten. 

We hopen dat veel buurtgenoten ons hierbij 
zullen helpen. SamenGroener zorgt voor 
koffie/thee/fris en iets lekkers.

LOCATIE > BLOEMENTUIN 
(TAMBOERIJNSTRAAT, MAASTRICHT)

WIE PLANT 
ER VANDAAG 

MEE?

DE BLOEMEN
TUIN

GROEI BLOEMENTUIN 

Het eerste weekend van de 
zomervakantie was het weer 
zover. Wie niet op vakantie ging, 
kon toch een weekend kamperen 
in de buurt. 

Tenten konden worden geleend en het 
was niet duur. Er waren activiteiten 
zoals bellenblazen, een waarzegger, 
trouwen voor een dag, dansen in het 
park, sport en yoga. 

Met dank aan de vrijwilligers en de  
welzijnswerkers van Trajekt. Zij hebben 
hard gewerkt om er een leuk weekend 
van te maken.

KAMPEREN 
IN HET PARK
TERUGBLIK BUURTCAMPING 

AANSLUITEND AAN OPENING 
(CIRCA 11.30 UUR)



COLOFON
Deze nieuwsbrief is een uitgave 
van de Stichting SamenGroener 
Maastricht Noordwest. Hij wordt 
verspreid in een oplage van 1600 in 
de buurten rond het Viegenpark en 
is ook te vinden op de website/
facebookpagina (samengroener).

Contactadres  
samengroenermtrnw@gmail.com 
www.samengroenermtrnw.nl

Redactie nieuwsbrief
Klasien Horstman, Ine Orbons, 
Mare Knibbe

Vormgeving
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SamenGroener wil graag de club van  
vrijwilligers uitbreiden. Wie heeft goede 
ideeën en wil meepraten over het park, 
zoals een loslooproute voor honden?  
 
Wie wil meehelpen in de bloementuin of de rest van 
het park? Misschien 1 keer in de week, of in de 
maand? Laat het ons weten en praat met ons mee.

Onze maandelijkse vergaderingen zijn op woensdagen 
van 16 uur-17.30 uur in Buurtcentrum de Wiemerink, 
Spinetlaan 25, 6217 XL Maastricht.  
Data: 28 september, 26 oktober, 16 november, 
14 december & 18 januari.

Bij mooi weer komen we bijeen in het park.

WIE HELPT
ER MEE?

VRIJWILLIGERS GEZOCHT! 

BETER GROEN, MEER ONTMOETING, BETERE LEEFBAARHEID 
VOOR MENS EN NATUUR. WE WERKEN AAN SOCIAAL-GROENE 

VERBINDINGEN IN DE BUURT.

OPROEP tot in het 
Viegenpark! 
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