
 

 

Steenbreek acties in Alkmaar – voorjaar 2022 
Samen met diverse wijkcentra organiseert Hortus Alkmaar acties onder de naam Steenbreek Alkmaar. Het doel 
is om bewoners bewust te maken van de voordelen van een groenere tuin en te zorgen voor minder stenen in 
de tuinen: ‘stenen eruit, groen erin’. 

 
Een groene wijk, met gevarieerde beplanting en niet al te veel stenen, is een gezonde wijk waar het prettig 
wonen is. Kijk eens rond in je eigen tuin. Zijn al die tegels echt nodig? Je hoeft geen groene vingers of veel tijd 
of geld te hebben om te tuinieren. Belangrijk is om te kijken wat het beste bij jou past. Maak je tuin fleuriger en 
leefbaarder! Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de bijen, vlinders en vogels die naar je tuin gelokt worden.  
 

Inspirerende tuinavonden  
Vorig jaar heeft Jeanine Jonker diverse tuinavonden gegeven in drie wijkcentra in Alkmaar. Wegens groot 
succes organiseren wij dit jaar ook een aantal inspirerende tuinavonden. Kom langs en ontvang praktische tips 
voor jouw tuin!  

Dinsdag 12 april – 19.30 uur - Wijkcentrum Daalmeer 
Thema: Eetbare tuin voor mens en dier  
Aanmelden: sph@wijkcentrumdaalmeer.nl   
 
Woensdag 13 april – 19.30 uur – Wijkcentrum De Rekere 
Thema: Diervriendelijke tuin 
Aanmelden: csa@derekere2.nl 
 
Donderdag 14 april – 19.30 uur – Wijkcentrum Mare Nostrum 
Thema: Eetbare tuin voor mens en dier 
Aanmelden: scw2@wcmn.nl 
 
Donderdag 21 april 2022 - 19.30 uur – Huis van de Wijk De Alkenhorst (De Hoef) 
Thema: Diervriendelijke tuin 
Aanmelden: via info@dealkenhorst.nl 
 
Woensdag 18 mei 2022 – 19.30 uur - Wijkcentrum De Oever (Oudorp) 
Thema: Diervriendelijke tuin  
Aanmelden: receptie@de-oever.nl 
 
Donderdag 19 mei 2022 – 19.30 uur – Buurthuis Overdie Ontmoet 
Thema: eetbare tuin, kruidentuin 
Aanmelden: info@overdieontmoet.org 
 
De toegang is gratis. Reserveer wel een plekje door je aan te melden bij het betreffende wijkcentrum.  
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Lever je tuintegel in voor een gratis plant! 
Haal tegels uit je tuin en zet hier planten in.  
 
Je kunt een tuintegel omruilen voor een gratis plant op de volgende data: 
 
 
Vrijdag 6 mei (10-17 uur) en zaterdag 7 mei (10-12 uur)  
Huis van de Wijk De Alkenhorst (De Hoef) 
 
Zaterdag 7 mei - 11.00 uur tot 14.00 uur,  Wijkcentrum Mare Nostrum 
 
Woensdag 11 mei – 14.00 tot 16.00 uur, Wijkcentrum Daalmeer 
 
Zaterdag 14 mei - 10.00 - 12.00 uur, Wijkcentrum De Wachter (Oudorp) 
 
Donderdag 19 mei - 10.00 - 14.30 uur, Wijkcentrum De Oever (Oudorp) 
 
Zaterdag 21 mei – 11.00 uur tot 14.00 uur, Wijkcentrum de Rekere (Huiswaard) 
 
Zaterdag 21 mei - 13.00 - 16.00 uur, Buurthuis Overdie Ontmoet 
 
Kom op tijd, want op=op. 
 
We zien je graag tijdens onze Steenbreek activiteiten! 

 
 

Tuintegelteller Alkmaar 

Heb je tegels uit je tuin gehaald en hier planten gezet? 
Dat belonen we graag! 
Geef het door en maak kans op 1 van de 5 tuinbonnen! 
 

Tel het aantal tegels dat je uit je tuin gehaald hebt. Mail het aan steenbreek@hortusalkmaar.nl. 

Stuur een mail met het aantal tegels (omgerekend naar 30x30 cm) dat je vervangen hebt voor groen. Jouw 

tegels tellen we op bij het totaal aantal verwijderde tuintegels in Alkmaar.  

Benieuwd hoeveel tegels er al verwijderd zijn? Kijk op de Tuintegelteller Alkmaar!  

De actuele stand kun je vinden op de Tuintegelteller op www.hortusalkmaar.nl/steenbreek.  
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