
 
 

 

 
 

 
 

 
Beste buurtbewoner, Kameleon medewerker, wijkmanager, organisator en allen die 
de buurttuin een warm hart toe dragen, 
 

Op zaterdag 16 mei 2020 is het alweer VIJF jaar geleden dat buurttuin 
BietjeBijBietje officieel geopend werd door Ufuk Kâhya (nu wethouder) en 

voormalig Kameleon-directeur Marjon Adriaansen. 
We zouden op dit eerste lustrum graag, met allen die in de afgelopen 5-6 jaar een 

bijdrage aan de ontwikkeling van de buurttuin hebben geleverd, een toost 
uitbrengen. Helaas, dit feestelijke tintje kan door COVID-19 niet doorgaan.  
 

We nodigen jullie daarom uit om zaterdag 16 mei, of binnenkort op je eigen 
moment, een rondje door deze bijzondere tuin te wandelen. En stil te staan bij de 

ontwikkeling in de afgelopen jaren, en tevens stil te staan bij hoe een initiatief, 
gezaaid tijdens een buurtpitch van Buro voor Buurtavontuur in 2013, uiteindelijk 
geopend in 2015, nu anno 2020 door de wijk omarmd wordt.  

De afgelopen weken hebben we hééééél veel complimenten mogen ontvangen over 
hoe mooi en bijzonder deze plek is geworden.  

Daar zijn we trots op! 

 
We hopen nog heel lang te kunnen tuinieren op deze bijzondere plek waar 

groenten, kruiden, noten en fruit verbouwd worden en waar bloemen mogen 
schitteren. Waar veel geleerd wordt door velen. We hopen dat de Kameleon 

binnenkort weer aan gaat sluiten én dat we nieuwe vrijwilligers mogen begroeten.  
 
Geen zin/tijd om mee te werken, maar bijvoorbeeld wel bereid een 

financiële bijdrage te doneren aan het waterproject... Sluit je aan bij onze eerste 
donateur Ton, die ons in ruil voor zijn bijdrage een rij zonnige zonnebloemen in de 

buurttuin vraagt. :-). Alle kleine bietjes helpen!  
 

Bij voorbaat heel hartelijk dank voor een storting op rekening  

NL17 TRIO 0197 9538 40 

tnv Stichting De Buurtkiep 

OVV: BietjeBijBietje_Water 
 

 

Hartelijke groet en graag tot ziens in Buurttuin BietjeBijBietje  
 

   Buurttuin Muntel-Vliert 'Bietje Bij Bietje' 

 https://buurtkiep.nl/pagina/buurttuin-bietje-bij-bietje 
 

Voor een terugblik op de aanleg en opening van de tuin, check de foto's die Gerard Monté destijds heeft gemaakt: 
https://gerarddenbosch.nl/index.php/2-ongecategoriseerd/105-buurttuin-muntel-vliert-baden-powellaan-15-mei-2015.   
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