
STEENBREEK GOUDA

Samen Gouda vergroenen 
Wilt u ook uw tuin vergroenen, maar weet u niet hoe?
Meld u aan voor de minicursus Onderhoudsvriendelijke tuin 
op maandagavond 28 maart en/of voor de vergroeningsdag op 
zaterdag 9 april!



Een groene tuin heeft vele voordelen voor u en uw buurt:
• Groen fleurt uw tuin en uw straat op
• Groen is goed voor uzelf en voor dieren als vogels, vlinders en 

bijen
• Groen zorgt voor minder wateroverlast bij erge regenval
• Groen is goed voor de luchtkwaliteit
• Groen geeft schaduwverkoeling in de steeds warmere zomers

Kijk voor meer informatie op tuinambassadeursgouda.nl

Samen Gouda vergroenen
Speciaal voor de huurders van Mozaïek Wonen in Rietzoom, 
Veenzoom en Burgen- en Lustenbuurt organiseren Mozaïek Wonen 
en de Goudse Tuinambassadeurs op maandagavond 28 maart een 
minicursus Onderhoudsvriendelijke tuin en op zaterdag 9 april de 
vergroeningsdag.



De Goudse Tuinambassadeurs organiseren op maandag 28 maart 
samen met woningcorporatie Mozaïek Wonen de minicursus 
Onderhoudsvriendelijke tuin. Aan de hand van een plattegrond 
van uw eigen tuin (waar Mozaïek Wonen voor zorgt) gaat u uw 
tuin op papier opnieuw inrichten. U krijgt die avond vele tips en 
ideeën van de tuinambassadeurs om dit ook daadwerkelijk te 
kunnen doen. Aan het eind van de avond krijgt u een tuinplant 
om alvast een start te maken met het vergroenen van uw tuin. 
De minicursus Onderhoudsvriendelijke tuin wordt gehouden in 
Ontmoetingscentrum Van Noord, Lekkenburg 1 in Gouda (nabij 
winkelcentrum Bloemendaal) op maandagavond 28 maart van 
19.00 tot 21.00 uur. Er is ruimte voor maximaal 10 deelnemers.

Op de vergroeningsdag op zaterdag 
9 april kunt u uw vergroeningsideeën 
in de praktijk brengen. Op deze 
dag haalt u een deel van de tegels 
uit uw achtertuin en maakt u met 
behulp van de tuinambassadeurs 
een groene border (4 m2). Mozaïek 
Wonen zorgt voor de tuinaarde, de 
Goudse Tuinambassadeurs geven 
advies en leveren de planten (bijdrage 
huurder: 50% van de kosten van 
de planten, max €50,-) en Promen 
haalt de tegels op. Er is ruimte voor 
maximaal 20 deelnemers. U kunt 
natuurlijk ook meedoen als u niet hebt 
deelgenomen aan de minicursus.

Doet u mee?

Maandag 28 maart

Zaterdag 9 april



Gaat u zelf de tegels verwijderen voor de 
vergroeningsdag van 9 april? En heeft u hulp nodig 
met het afvoeren van de tegels? Stuur een mail naar 
info@mozaiekwonen.nl met uw gegevens en als 
onderwerpregel ‘groene tegel actie.’ 

Meedoen?
Meld u vóór 14 maart aan via de website van Mozaïek 
Wonen: mozaiekwonen.nl/samen-gouda-vergroenen
Of bel: 0182 - 69 29 69


