
GROEN MOET JE DOEN!-dag 2022  
 
Zondag 12 juni is het weer GroenmoetjeDoen!-dag. Er is zijn dan weer veel leuke dingen te doen 
bij de Pioniers. Het programma van 12.00 – 17.00 uur is als volgt:  
 
❶ Terras op het voorplein 
De hele middag is er ijs, koffie, thee en versnaperingen verkrijgbaar in de kantine. En koop tegen 
een zacht prijsje heerlijke taart van Bea & Bibi. Gratis WIFI ! 
 
❷ Expositie Monique Riphagen 
Monique mengt technieken en materialen en laat kunst ontstaan. Het onverwachte toont de 
schoonheid, of zoals het in de in de Wabi Sabi gezegd wordt; De schoonheid van de imperfectie. 
Naast canvas, houten panelen en Wabi Sabi , zijn er ook verschillende leporello’s te zien, werk op 
papier dat is gevouwen en inklapbaar als een boekje. Nog te bezichtigen tot 26 juni. 
 
❸ Wandeling maken over het park?  
Download de izi.TRAVEL-app op je smartphone, zoek de audiotour “Tuinenpark De Pioniers” en 
ontdek de bijzondere plekjes op het park. Of vraag de folder met routebeschrijving aan de bar.  
 
❹ PIO-Speurtocht 
De hele middag kunnen alle kids de speciale speurtocht doen.  Haal de opdrachten op, verzamel  
alle antwoorden en lever deze is. Als beloning ontvangen alle deelnemers een kleine verrassing.   
TIP: Neem een pen aan een touwtje mee!  
 
❺ Slootje prutten / 12.30 – 14.00 uur 
Dit weekend zijn ook de Nationale Slootjesdagen en het IVN nodigt alle kids (van 7 tot 12 samen 
met een ouder) uit om waterleven in de sloten van de Pioniers te komen onderzoeken. Het 
aantal deelnemers is beperkt, geef je van te voren op via: 
www.ivn.nl/afdeling/vecht-en-plassengebied/activiteiten/slootje-prutten-bij-de-pioniers 
 
➏ Wereldvrouwenkoor Bianca C / 13.30 – 14.00 uur 
 Wereldvrouwenkoor Bianca C onder leiding van Fred Abbingh zingt liedjes uit allerlei 
windstreken vol groen(te) en fruit en liefde voor de aarde. 
 
➐ Pleinconcert Orkest Noordooster / 14.30 – 15.30 uur 
In afwachting van Burgemeester Sharon Dijksma bouwt het Orkest Noordooster de sfeer alvast op 
met hun wereldmuziek. Ga lekker zitten op het terras en geniet.  
 

★ Burgemeester opent de Drie-parken-wandeling / 15.00 uur 
De drie-parken-wandeling verbindt de drie tuinenparken in Noordoost: De Pioniers, Ons Buiten 
en De Driehoek. Verder gaat de route door Voordorp, Veemarkt, Fort Blauwkapel en Tuindorp-
Oost. 
Burgemeester Sharon Dijksma geeft rond 15.00 uur de aftrap, samen met een groep wandelaars 
en met een muzikale omlijsting van Orkest Noordooster.  
Wilt u mee wandelen? Geeft u dan van te voren op via:  acveedorp@gmail.com 
 
Voor meer informatie over GroenmoetjeDoen!-dag: www.gmjd.nl 
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