
� 


Bericht over  de ontwikkelingen op de Bijenhoek en de Natuurmarkt Helmerhoek.                                                                                          


De bijenhoek in Helmerhoek is volop in beweging, inmiddels heeft de 
bijenhoek een bijenstal, een  moestuin in ontwikkeling, een wilde tuin, 
verschillende fruitbomen, insectenhotels en een op zonne-energie 
aangedreven sproei-installatie. Dit is tot stand gebracht door een 
stuurgroep met  vrijwilligers en ondersteuning van professionals. 
in de bijentuin kunnen de Helmerhoekse basisscholen praktische 
natuurkennis opdoen. Daarvoor is het bijv. niet langer noodzakelijk om 
naar het Ledeboerpark te gaan.

Indien u belangstelling hebt voor de mogelijkheden die de bijentuin 
biedt kunt u daarover contact opnemen met Bertus Siemerink, dat 
betreft:

- gebruik maken van de picknicktafels voor het uitvoeren van  

   opdrachtjes;

- voorlichting krijgen van een imker over het bijenleven, er komt een 


   opengewerkte bijenkast;

- uitleg krijgen over een waterpomp aangedreven op zonnestroom;

- kennis nemen van planten in de moestuin en in de wilde tuin;

- het belang van bijen te kennen en zelf bijenhotels maken.


Er is nog veel meer te bedenken zoals eenvoudige opdrachten die met nestkastjes te maken 
hebben en met voerderplaatsen voor vogels. De natuurverenigingen zoals IVN hebben daarover 
informatie.

Wilt u in contact komen met de stuurgroep van de bijenhoek dan kunt u contact opnemen met 
Bertus Siemerink tel. 0615437184 bsiemerink@radaruitvoering.nl  

En er is meer 
De facebookpagina "Helmerhoeknieuws, voor en door bewoners" heeft in samenwerking met de 
stuurgroep van de Bijenhoek het initiatief genomen voor en educatieve en gezellige natuurmarkt. 
De bijenhoek is aan de Oude Dijk en Boswinkelbeekweg, de laatste bushalte van lijn 2.


Op 14 juli van 11.00 tot 15.00 zijn er kramen met natuurinformatie, 
natuurproducten en creatieve producten. Bovendien is er een open podium en 
de uitreiking van een fotoprijs. Op deze Nationale Imkerdag 2019, zijn er 
imkers, die in de buurt van Helmerhoek gewonnen honing verkopen. 
Daarnaast zijn er vaste planten te koop, verse groente, allerlei soorten jam en 
meer. Er is  informatie over de wijk Helmerhoek, natuur en fotografie. Er is 
tevens een zwerfboekenkast. Voor de kinderen is er een springkussen, 
bewegen is tenslotte belangrijk en een doemarkt waar ze zelf een 
insectenhotel kunnen maken. Deze dag is bijzonder geschikt voor ouders met 

kinderen. Samen even op de natuurmarkt lopen zodat de kinderen bekend en vertrouwd worden 
met de bijenhoek. Er wordt die dag ook een “open podium” gehouden, ook kinderen kunnen 
daaraan mee doen.  


Voor meer informatie:

Paul Snellink: 		 0622241692

Jenne van der Velde: 	0616168263

Mail: 	 	 	 Info@helmerhoeknieuws.nl

Facebook: 	 	 Helmerhoeknieuws

Youtube: 	 	 Helmerhoeknieuws
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