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Zondag 12 Juni Natuurmarkt.
Met uitzondering van de afgelopen twee jaar
vindt al jaren lang ieder jaar in juni de
Natuurmarkt Helmond plaats nabij de bijenhal
in de Warande, dit jaar op zondag 12 juni.
Sinds 2018 wordt de markt georganiseerd
door het Natuurplatform Helmond (waar ook
onze afdeling van Groei & Bloei in
vertegenwoordigd is) en natuurlijk zult u ons
ook weer op de Natuurmarkt kunnen
aantreffen. De niet-commerciële markt draait
helemaal om het thema “Natuur”, is gezellig
en richt zich op jong en oud. U kunt er terecht
van 11.00 uur tot 17.00 uur en de toegang is
gratis.
Avondexcursie naar landschapstuin van Joke van der Pas op 16 juni.
Centraal in de tuin van Joke van der Pas is de
grote vijver in het midden, die omgeven wordt
door de border met veel vaste planten. De tuin
is aangelegd naar een ontwerp van Froukje
van den Akker.
We krijgen een rondleiding door Joke van der
Pas door haar tuin, gevolgd door koffie/thee
met iets lekkers, waarna iedereen op eigen
gelegenheid nog in de tuin kan rond kijken.
We gaan naar Nederweert-Eind op donderdag
16 juni 2022 en we verzamelen daar om 19.00
uur op het adres Steutenweg 76, waarna de
rondleiding kan beginnen.
Deelnamekosten zijn voor leden van Groei &
Bloei € 2,50, niet-leden betalen € 7,50 per
persoon, over te maken op NL86 RABO 0317
2056 76 t.n.v. K.M.T.P. Helmond e.o. onder
vermelding van “Tuin Joke van der Pas”.
Aanmelden voor dit bezoek s.v.p. vóór 5 juni
per e-mail aan info(at)helmond.groei.nl.
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Nationale Tuinweek.
Van 11 t/m 19 juni vindt de Nationale Tuinweek plaats. Gedurende deze week worden
diverse activiteiten georganiseerd door de verschillende afdelingen van Groei & Bloei.
Voor een overzicht hiervan verwijzen we u naar de website van het landelijke
Groei & Bloei www.groei.nl en naar de websites van onze zusterafdelingen.
Omdat Groei & Bloei Helmond e.o. op 15 mei al een Open Tuinendag had, beperken wij
ons deze week tot een bezoek aan de landschapstuin van Joke van der Pas in
Nederweert-Eind.
Pluktuin ’t Voortje, 28 juli.
Op donderdag 28 juli brengen we om 14.00
uur een bezoek aan Pluktuin ’t Voortje,
Voortje 55 in Mierlo.
Dit is een bloementuin waar je zelf in de
maanden juni, juli, augustus en september
een boeket kunt knippen. We krijgen in de
pluktuin een rondleiding door Helmi van
Heugten.
Ieder kan daarna zelf een bos bloemen
plukken. De prijs van een boeket wordt
bepaald door de omtrek van de bos
onderaan de stelen te meten. Dit kost 50
cent per centimeter.
Er is gelegenheid om op eigen kosten nog
wat te drinken met/zonder iets lekkers erbij.
Voor leden van Groei & Bloei is dit bezoek
gratis, niet-leden betalen € 5,- per persoon
over te maken naar NL86 RABO 0317 2056
76 t.n.v. K.M.T.P. Helmond e.o. onder
vermelding van “’t Voortje”.
Consumpties, lekkers en bloemen plukken is
voor eigen rekening.
U kunt zich tot 15 juli aanmelden via
info(at)helmond.groei.nl
Kijk ook eens op de website van ’t Voortje: www.pluktuinmierlo.nl
Om al in uw agenda te zetten:
-

In september starten op woensdag de bloemschikcursussen weer.
Zaterdagochtend 10 september is er een workshop bloemen plukken en boeket
maken in Pluktuin ’t Voortje.
Meer informatie over deze activiteiten en over de inschrijving hiervoor volgt nog.

De volgende nieuwsflits verschijnt in augustus.
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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