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Welkom in de Tuin. 

 
Open Tuinendag 2022. 

 

Op zondag 15 mei a.s. is er van 11-17 uur de 

jaarlijkse Open Tuinendag van de afdeling  
Helmond e.o. 

Dit jaar zijn er 10 tuinen geopend. In Helmond zijn 7 

tuinen open, in Mierlo 2 en in Aarle-Rixtel 1. 
Iedereen is van harte welkom! 

Alle informatie is te lezen op de website 

www.helmond.groei.nl   
Ook dit jaar is er een fietstocht op de site te vinden 

waarmee alle tuinen per fiets te bezoeken zijn. 

 

 
Tuin 1  Bakelseweg 14  5735 SC Aarle-Rixtel 

Tuin 2  Bleyenbeekdreef 33 5709 RL Helmond 

Tuin 3  Dennerode 12  5709 HV Helmond 
Tuin 4  Nederhuizinge 8  5731 ML Mierlo 

Tuin 5  Nederhuizinge 12  5731 ML Mierlo 

Tuin 6  Markesingel 2  5707 DJ Helmond 

Tuin 7  Markesingel 2  5707 DJ Helmond 
Tuin 8  Medevoort 9a  5707 DD Helmond 

Tuin 9  Wilde Wingerd 128  5708 DD Helmond 

Tuin 10 Tivoli 2   5708 CS Helmond 
 

 

Tuin 6 en 7 hebben weliswaar hetzelfde 
adres maar zijn toch twee tuinen. 

Op onze website https://helmond.groei.nl 

vindt u een uitgebreide beschrijving van 

alle tuinen. 
De toegang is gratis. En als u met de fiets 

de tuinen wilt bezoeken is hier een link 

https://routiq.com/route/3262541/print 
voor een fietsroute. 
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Bezoek aan de tuin Ons Paradijs in Someren. 

 
De plantengroep brengt 25 mei een bezoek 

aan “Ons Paradijs” in Someren. Deze geheel 

zelf ontworpen, aangelegde en 
vormgegeven tuin ter grootte van 8700 m² 

is ontstaan tussen 2000 en 2009 op het 

terrein van een voormalig varkensbedrijf. 

Zie ook www.ons-paradijs.nl  
We krijgen een rondleiding door Anita 

Nijssen, de eigenaresse van de tuin. 

Hierna krijgen we koffie met iets lekkers en 
kan ieder op eigen gelegenheid rondkijken. 

Entree, rondleiding en koffie of thee met 

cake is voor leden van Groei & Bloei 
€ 6,50, niet-leden betalen € 11,50 per persoon. 

U kunt zich aanmelden door uiterlijk 15 mei (maar liefst eerder) een mail te 

sturen naar info(at)helmond.groei.nl en de deelnamekosten over te maken op 

bankrekeningnr. NL86 RABO 0317 2056 76 ten name van de KMTP afdeling 
Helmond e.o. onder vermelding van “Ons Paradijs”. 

We zien u graag op woensdag 25 mei om 14.00 uur bij "Ons Paradijs", 

Hoeksestraat 25, 5712 AP Someren. 
 

 

Zoogdiervereniging en Vogelbescherming Nederland. 
 

Onderstaand stukje ontvingen wij van de 

Zoogdiervereniging en Vogelbescherming 

Nederland: 
“Komende tijd organiseren Zoogdiervereniging 

en Vogelbescherming Nederland een aantal 

excursies over de monitoring van vogels en 
vleermuizen die gebruik maken van 

inbouwvoorzieningen. We gaan op pad met 

een ecoloog en verkennen de plaatsen waar 

recent verblijfplaatsen zijn ingebouwd. Ook 
gebruiken we een batdetector om vleermuizen 

op te sporen. 

Graag nodigen we uw leden uit voor deze excursie! 
De excursie in Helmond is op dinsdag 3 mei, startende om 20.00u. 

Aanmelden kan via de link 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Uq9k8DUScUu93h-
O1XvSCTrvwITm7vtHkjE32Bw63FBUMjRPVjdKM0g1UUw1SVBTWkZHVjgwVDY4Vy

QlQCN0PWcu 

Na aanmelding ontvangt u kort voorafgaand aan de excursie de details over de 

startlocatie. Veel leesplezier en wie weet tot ziens in het veld!” 
 

 

 
De volgende nieuwsflits verschijnt in juni. 

Het bestuur is per e-mail bereikbaar via info(at)helmond.groei.nl of telefonisch 

via het secretariaat: Ria van Mierlo, tel. 0492-546152. 
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