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Jammer genoeg zijn de lockdownmaatregelen door onze overheid opnieuw 

verlengd zodat we de lezing van 20 april “Bladeffecten, kleur en contrast zonder 
bloemen” door John Ramsbotham moeten afzeggen.  

En ook de organisatie van de Natuurmarkt in De Warande heeft besloten dat die 
op 13 juni niet door gaat. 
Wel willen we graag uw aandacht vragen voor het volgende project: 

 
 

HEEL HELMOND BLOEIT. 
 

 

 
WIE DOET MEE? 

Onze vereniging, Groei & Bloei Helmond e.o., gaat helpen om van Helmond 
letterlijk een bloeiende stad te maken. 
Samen met de gemeente Helmond, de firma Du Pré en het Natuurplatform 

Helmond, waar onze vereniging deel van uit maakt, gaan we starten met het 
project “Heel Helmond bloeit”. 

 
WAT GAAN WE DOEN? 
We gaan wegbermen, slootkanten en groenstroken langs de route van het 

Rondje Helmond veranderen in een jaarlijks terugkerende bloemenzee. In de 
loop van het jaar zullen al deze stroken worden ingezaaid met een wilde bloemen 

mengsel. Op die manier dragen wij een steentje bij aan het vergroten van de 
biodiversiteit. 
 

WAT LEVERT DAT ONS OP? 
Meer bloemen, meer insecten, meer vogels en vooral ook een lust voor het oog. 



WAAROM DIT BERICHT? 

Wij zoeken vrijwilligers die in groepjes van twee een stukje van de route gaan 
verkennen met behulp van een plattegrond en een “scoreformulier” waarop 

gevraagde gegevens moeten worden ingevuld. 
 
HOEVEEL TIJD GAAT U DIT KOSTEN? 

Het gaat om een halve dag in de maand april. 
 

DOE MEE, MELD U AAN VIA: info(at)helmond.groei.nl  
Namens het bestuur Groei & Bloei Helmond e.o. hartelijk dank. 
 

SAMEN AAN DE SLAG / SAMEN VOOR ONZE NATUUR / SAMEN VOOR 
HEEL HELMOND BLOEIT 

 
Voor meer informatie zie bijgaande folder “Heel Helmond Bloeit”. 
 

 
En nogmaals: 

Open Tuinendag Groei en Bloei afd. Helmond e.o. zondag 22 augustus. 
 

Tenzij het Covid-19 virus ons ook dan nog gegijzeld houdt organiseren we op 
zondag 22 augustus van 11.00 uur tot 17.00 uur in Helmond en Mierlo e.o. weer 
de Open Tuinendag.  

Graag willen we een groot keuzeaanbod hebben en daarom doen we een beroep 
op u om uw tuin dit jaar open te stellen. Iedereen is van harte uitgenodigd om 

deel te nemen.  
Wij willen graag tuinieren in alle facetten, 
van kleine tot grote tuinen, aan bod laten 

komen. Ook als u een mooie collectie vaste 
planten, éénjarigen, bonsai enz. heeft, 

vragen wij u deel te nemen. Het is ook 
mogelijk om bijv. bloemstukken te maken 
die u op uw terras of oprit ten toon stelt. 

Wanneer u uw tuin open wilt stellen vragen 
wij u een email sturen naar 

inevandelaarvanvijfeijken(at)hotmail.com  
Heeft u geen e-mail bel dan naar Ine van de 
Laar, tel. 06-42202393. 

 
 

De volgende nieuwsflits verschijnt in mei. 
Het bestuur is per e-mail bereikbaar via  
info(at)helmond.groei.nl 
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