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Na alle afzeggingen die we de laatste tijd met u moesten delen is het heel fijn 

dat we nu weer een aantal activiteiten kunnen aankondigen. 
 

 
Plantengroep. 
 

Nu de Coronamaatregelen steeds meer versoepeld worden gaan we ook de 
activiteiten van de plantengroep weer opstarten. 

Op donderdag 10 juni a.s. gaan we op excursie naar de Boergondische Tuijn, 
Noordkant 17 te St. Anthonis.  
We worden vroeg op de middag, om 12.15 uur, in St. Anthonis verwacht. 

We starten met een eenvoudige lunch van een kop soep met een paar broodjes. 
Hierna volgt een rondleiding die we afsluiten met een kop koffie/thee. 

Alle informatie over de Boergondische Tuijn is te lezen op 

www.deboergondischetuijn.nl 

Leden van Groei & Bloei betalen voor de lunch, de rondleiding en koffie/thee  
€ 14,50, niet-leden betalen € 19,50. S.v.p. aanmelden per e-mail naar 

info(at)helmond.groei.nl met vermelding van uw naam, telefoonnummer en evt. 
dieetwensen. Heeft u geen e-mail bel dan naar 06-42202393 (Ine van de Laar). 
Uw betaling kunt u overmaken naar bankrekeningnummer  

NL86 RABO 0317 2056 76 ten name van de KMTP afdeling Helmond e.o. 
Aanmelden en betalen graag voor 6 juni a.s. 

Samen met de eigenaren van de Boergondische Tuijn zorgen we ervoor dat we 
op voldoende afstand van elkaar blijven zodat we de Coronamaatregelen na 
kunnen leven. Wilt u hiervoor een mondkapje meenemen? 

Het vervoer is op eigen gelegenheid. 
Graag zien we elkaar in St. Anthonis.. 

  

http://www.deboergondischetuijn.nl/
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HELP MEE OM HELMOND GROENER TE MAKEN. 
 

19 juni 2021 09.00-15.30 uur nemen wij deel aan operatie Steenbreek 
met de actie “Tegel eruit, plant erin”. 

 
Waar vindt de actie plaats? 
In De Waart en Annawijk.  

 
Wat houdt de actie in? 

De inwoners van die wijken kunnen op die dag 
tegels en gele grond inleveren en krijgen daarvoor 
in ruil tuinaarde en 5 planten. 

 
Wie werken hieraan mee? 

Het initiatief ligt bij de Gemeente Helmond in 
samenwerking met De Nooijer Hoveniers, De Corte’s Passie voor Tuinen, Groei & 
Bloei, IVN, Stichting Stadslandbouw Brandevoort, Steenbreek, Woon Partners en 

Wocom. 
 

Wat is de bijdrage van Groei & Bloei? 
Wij willen op die dag met 2 kramen aanwezig zijn in De Waart en de Annawijk. 
 

Wat vragen wij van u? 
Een paar uurtjes hulp in de ochtend of de middag bij de bemanning van de 

kramen. Wij gaan daar folders en bladen van onze vereniging uitdelen en 
informatie geven over de verzorging van de planten die op die dag worden 
verstrekt. 

 
Hebt u een paar uurtjes, kom ons dan helpen met dit mooie initiatief.  

Wij kunnen het als bestuur niet alleen en hebben uw hulp dringend nodig. 
 
Meld u aan via info(at)helmond.groei.nl of bel 06-81496504 (Maria 

Haenen). 
 

 
Jaarvergadering. 

 
Onder voorbehoud willen we de al zo lang 
uitgestelde jaarvergadering houden op 

dinsdag 6 juli, 19.00 uur. Wij informeren u 
als we hier meer over kunnen vertellen. 

 
 
Natuurplatform. 

 
In een aparte bijlage bij deze nieuwsflits 

vindt u ook het blad van het 
Natuurplatform, een uitgave van de 
samenwerkende groenverenigingen in 

Helmond. 
 

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