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Groen Waterrijk voelt als een warm bad. Wil jij ook meedoen? Iedereen is meer dan welkom! We zoeken altijd extra onderhoudhandjes en 
hulp bij onze activiteiten. Wil jij water geven, koffie zetten, vrijwilligers verwennen met taart of heb jij veel verstand van bomen en planten? 
Je komt als geroepen   Ook in de organisatie kunnen we extra hulp goed gebruiken. Nieuwsgierig? Kom gerust een keertje langs op onze 
onderhoudsdag of app/mail voor vragen. 
 
Doneren kan altijd naar NL47 RABO 0354 0733 62 t.n.v.: Groen Waterrijk.  
 

 
                        
 
 
maart 2022, Assendelft Waterrijk 
Aan de bewoners van Waterrijk 
 
Beste Buur,  
 
We blikken terug op een prachtig eerste jaar van Groen Waterrijk. We hebben maar liefst € 26.163 kunnen 
uitgegeven. Wie had dat gedacht?! Met een heuvel, bloementuin, grasveld, boombakken, picknicktafels en een 
opgeknapt speeltuintje, kunnen we spreken van een groot succes. En wat dacht je van ons geweldige 
burenweekend. En dat allemaal tijdens een uitdagende corona-tijd. Samen zijn we tot grootse dingen in staat, dat 
blijkt wel.. En we hebben zin in 2022! 
 
Wat staat er dit jaar in ieder geval op de agenda: 
Maart 

 Zaterdag  5 maart – regulier onderhoud + zwerfafval opruimen -  11.00 uur-13.00 uur 

 Verplaatsen en uitbreiden bloementuin – NL DOET zaterdag 12 maart 2022 -  9.00 uur - 15.00 uur 
o Voorbereidende werkzaamheden starten komende week. 
o We kunnen je hulp goed gebruiken! Aanmelden kan via info@groenwaterrijk.nl 
o Op Nextdoor + Facebook + Instagram volgt meer informatie. 

 Verplaatsen heuvel, hele terrein opknappen en gras inzaaien. 
o Ad de Lange van Babbels Live gaat deze grote investering doen! BEDANKT AD! 
o Na het inzaaien, kan het veld minimaal 8 weken niet worden betreden. Er worden hekken om het 

veld geplaatst.  
o Honden kunnen terecht op het hondenuitrenveld – OPRUIMPLICHT 

 Komst Jongerenontmoetingsplaats (JOP) in ons park in samenwerking met de gemeente Zaanstad en 
jongerenwerk. Met de jongeren praten we ondertussen om deze zomer samen een kampvuur te 
organiseren. 

April 

 Zondag 3 april - onderhoud + zwerfafval opruimen -  11.00 uur-13.00 uur 

 Eind maart/begin april - Omheining plaatsen hondenuitrenveld met HOOTS Hekwerken  
Mei 

 Zaterdag 7 mei – regulier onderhoud + zwerfafval opruimen -  11.00 uur-13.00 uur 

 Opknappen speeltuintje Zaterdag 22 mei 2022 – 9.00 uur -15.00 uur 
o We kunnen je hulp goed gebruiken! Aanmelden kan via info@groenwaterrijk.nl 
o We gaan in ieder geval mooie voetbaldoeltjes plaatsen 

Juni 

 Zaterdag 2 juni – regulier onderhoud + zwerfafval opruimen -  11.00 uur-13.00 uur 

 ZATERDAG 11 juni – BABBELS LIVE 
 met o.a. Snollebollekes en Gerard Joling – kaarten kun je kopen op babbelslive.nl 

September 

 Zaterdag 3 september - regulier onderhoud + zwerfafval opruimen -  11.00 uur-13.00 uur 

 BURENWEEKEND 23-24-25 september  
Zaterdagen 2 juli / 6 augustus /8 oktober en 5 november -  regulier onderhoud + zwerfafval opruimen -  11.00 uur-13.00 uur 
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