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Moestuintjes bij Groen4Life en Korein Kinderplein
Misschien heeft u het al zien hangen aan het grote hek rechts bij de ingang van Korein Kinderplein; de
verticale, nu nog lege, plantenwand. Deze is gemaakt van gerecyclede verhuisdekens. De bekende
plantenwand die eerder gevuld met huiskamerplanten op de oude locatie van Groen4Life pronkte, wordt
straks een verticale moestuin.
Twee weken geleden zijn de kinderen van Korein Kinderplein gestart met het opkweken van groente plantjes
die straks in de verticale moestuin een plek krijgen. De samenwerking tussen Korein Kinderplein en Groen4Life
laat ook hier weer zien dat je elkaar versterkt met duurzame onderwerpen die voor kinderen heel belangrijk
zijn: namelijk op een gezonde manier je eigen groenten kweken.
Kinderen leren hoe groente groeit en krijgen kennis over gezonde voeding. Ze leren over wat hierbij
belangrijke voorwaarden zijn, zoals biologische potgrond, geen pesticiden gebruiken en compost gebruiken in
plaats van kunstmest. De compostton staat al een maand op ons terrein en in onze gezamenlijke keuken
worden compostwaardige afvalresten reeds goed gescheiden door medewerkster Gerianne.
Ook de pedagogisch medewerksters van Korein doen actief mee.
Duurzaamheidseducatie op een speelse manier, waardoor kinderen leren hoe compost ontstaat en waar je het
voor kan gebruiken: twee vliegen in een klap noemen we dat! We hebben een leskaart gemaakt over
composteren die op de BSO ingezet kan worden tijdens dit moestuinproject.
We zijn tevens met Robert Smid van DuPré Groenprojecten een samenwerking aangegaan om ook de entree
bij Korein Kinderplein in te richten als een Levende Tuin, waar educatie rond de natuur en alles wat groeit en
bloeit centraal staat. Hierover volgt meer in de volgende nieuwsbrief.

Bijenvoorlichting
Imkersvereniging Helmond e.o. geeft voorlichting over bijen aan de groepen 1 t/m 8 van het basisonderwijs,
BSO, voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs.
Bij Groen4Life is een leskorf met een lespakket, speciaal voor de groepen 1 t/m 3, te leen. Ook is daar de film
"De bij en wij" te leen.
Vanaf 2016 kunt u in principe het gehele jaar voorlichting krijgen in de Bijenhal. Kleine groepen, dat zijn
groepen van maximaal 20 kinderen, kunnen ook in de maanden november t/m maart een bezoek brengen.
Grotere groepen kunnen worden ontvangen in de maanden april t/m oktober.
Kijkt u voor gevraagde vergoedingen en de verschillende mogelijkheden voor deze excursie op de site van de
Imkersvereniging: http://www.imkersvereniginghelmond.nl/ , onder het kopje ‘algemeen’ ‘voorlichting’.
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Kleding Ruil Hoek geopend @ Groen4Life en Korein Kinderplein
Vanaf 21 maart is bij Groen4Life en Korein
Kinderplein officieel de Kleding Ruil hoek
geopend. Vanaf heden dus geopend voor
bezoekers, die er kunnen winkelen door middel
van ruilen. Het adres is: Keizerin Marialaan 3a in
Helmond. Openingstijden zijn tijdens kantooruren
van maandag t/m vrijdag.
Je kunt ruilen op twee manieren: voor tokens of
met gelijkwaardige kleding. De tokens kun je weer
inleveren voor andere kleding of schoenen. Ook
kinderkleding, accessoires en schoenen kun je
ruilen bij onze ruil hoek.
Dus heb je nog kledingstukken of schoenen die je nooit meer draagt, maar die nog wel in goede staat zijn, kom
ze gerust bij ons ruilen! U kunt dan wellicht iets anders leuks in onze ruilcollectie vinden.
Er komt geen euro aan te pas en je draagt een steentje bij aan de circulaire economie. Als dat niet duurzaam
is!

Lentetijd: Tijd om zaden te kweken in je eigen tuintje!
De lente is weer begonnen en dat betekent op vele scholen en
buitenschoolse opvang weer voorjaarsprojecten. De natuur neemt
hier vaak een centrale plaats in. Om de groei en de ontwikkeling
van zaden en planten van dag tot dag te kunnen volgen, zou er
dagelijks een bezoek aan het bos moet worden gebracht. Dit is
vaak praktisch gezien niet mogelijk. Om het groeiproces van
planten toch te volgen konden u via ons een tuinkweeksetje
bestellen met 4 verschillende zaden. ‘Mijn eerste tuintje’ is een
uniek product waarbij kinderen op een speelse wijze kennis maken
met tuinieren. Het pakket bevat alle onderdelen om tot een mooi
resultaat te komen. Inmiddels zijn verschillende scholen gestart met dit nieuwe project. Zij kweken onder
andere radijsjes, zonnebloemen, peterselie en koriander.
Het hele project beslaat ongeveer 6-8 weken. Alle scholen en BSO’s uit Helmond en omstreken hebben een
mail gehad met de uitnodiging deel te nemen aan dit project. Nu is het helaas niet meer mogelijk om te
bestellen in verband met tijdsplanning.
Toch enthousiast? Volgend jaar bieden wij het project gewoon weer opnieuw aan!
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3R Markt: nieuwe editie op zondag 1 mei!
De 3R Markt is vernieuwd! Het vertrouwde duurzame concept in een nieuw
jasje én op een nieuwe locatie! Komt u ook op zondag 1 mei?
Adres: Keizerin Marialaan 3a (pand Groen4Life en Korein Kinderplein)
en Jan Vissermuseum
Tijd: 12.00-16.30u
Entree: gratis
Parkeren gratis op het terrein naar Laco De Wissen en het Jan Visser Museum
Nieuwe formule
Eind 2014 vond de eerste 3R Markt plaats, de duurzame markt die in het teken staat van Reduce, Re-use,
Recycle. Sindsdien zijn er diverse markten gehouden bij SMO De Bundertjes. Nu Groen4life gewend is op haar
nieuwe locatie in het groen, is besloten de markt ook op deze nieuwe locatie te houden. Maak als vanouds
kennis met duurzame ondernemers, eerlijke producten en neem deel aan lezingen of workshops.
Nieuw is dat er meer workshops zullen zijn in de toekomst en dat we ook indoor mogelijkheden hebben. Kom
gratis naar onze markt en laat je verrassen door lekkere, eerlijke producten en inspirerende activiteiten. Ook
gaan we meer samenwerken met onze buren het Jan Vissermuseum en onze activiteiten combineren.
Rondje Helmond
Fietsevenement Rondje Helmond vindt dit jaar plaats op zondag 1 mei!
Traditiegetrouw vindt op de eerste zondag van de maand mei het Fietsevenement Rondje Helmond plaats. Zo
ook dit jaar.
Aan de route liggen diverse start- en finishpunten. Een van die posten is het Jan Visser Museum. Hier vindt u
ook onze markt. Draagt u duurzaamheid een warm hart toe? Zet uw fiets dan even aan de kant en bezoek
gratis onze 3R Markt!
Info: http://www.rondjehelmond.nl/fietsrondje.php

Project i.s.m. Stichting Beeld: ‘Plastic Tasje? Ik ben toch nie gèk!’
Vanaf 1 januari 2016 is het gratis meegeven van het plastic tasje in de winkel bij wet verboden. Dit komt
omdat vele van die tasjes maar eenmalig gebruikt worden en al dat plastic afval heel schadelijk is voor ons
milieu. Veel mensen zullen dus weer hun eigen tas meenemen naar de stad bij het winkelen. Groen4Life wil
i.s.m. met Stichting Beeld bijdragen aan de plastic afval reductie op een creatieve en ludieke manier.
In dit project komen recycling, creativiteit en verbinding van verschillende doelgroepen in Helmond samen.
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Van Lapjeskat tot Lapjestas!
Een kunstwerk, een grote lapjeskat, uit een oud Stichting Beeld project wordt gerecycled tot heel veel nieuwe
stoffen ‘lapjestassen’. Daarnaast heeft de Kringloopwinkel Asten een grote bijdrage geleverd met heel veel
recycle stof. In creatieve workshops worden mensen bij elkaar gebracht. Zij gaan samen aan de slag, leren
elkaar kennen en maken een uniek product: een handgemaakte lapjestas. Dit maakt elke tas dus uniek! Het is
een product wat gemaakt is door én voor de Helmonder.
Bij het creatieve proces betrekken we kunstenaars, vrijwilligers, zorginstellingen en wijkcentra.
Op http://www.stichtingbeeld.nl/ onder het project ‘Samen Creatief’ vindt u informatie over het voorgaande
project waar de lapjeskat uit voort kwam.
Workshops van start gegaan!
Op diverse locaties zijn de workshops intussen begonnen! Een aantal enthousiaste deelnemers gingen aan de
slag met tassen maken op de volgende locaties: Keyserinnedael, Speeltuin Leonardus, GGZ Brabant – Oost
(Clara klooster) en wijkcentrum Parkzicht. Komende tijd gaan zij hier gewoon mee door en is de verwachting
dat er steeds meer wijkbewoners zich aansluiten bij de workshops. Ook gaat er nog een workshop gegeven
worden op de 3R Markt op zondagmiddag 1 mei en op de Natuurmarkt (Warande) op zondag 5 juni.
Wilt u meedoen met een van de workshops? U kunt zowel op beide markten als bij de andere workshops
gratis aansluiten! Houd de site van Stichting Beeld in de gaten voor nieuwe data en de tijden.
Kijk op: http://www.stichtingbeeld.nl/plastic-tasje-ik-ben-toch-nie-gek/ voor het complete project.
Via info@stichtingbeeld.nl kunt u zich aanmelden door het sturen van een mailtje o.v.v. ‘Project plastic tasje’.
Foto’s zijn te vinden via Facebook: https://www.facebook.com/StichtingBeeld/
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Nieuwe samenwerkingspartner stelt zich voor
Groen4life stelt graag een nieuwe samenwerkingspartner aan u
voor. Zij geeft workshops over kruiden aan huis, maar gaat dit in de
toekomst ook bij Groen4Life doen.
“Mijn naam is Wendie Linders. Ik ben 45 jaar en herborist
(kruidendeskundige). Ik heb een passie voor de natuur, biologisch
moestuinieren en gezond en lekker eten. Het telen, verwerken en
gebruiken van kruiden sluit hierbij perfect aan. Ik zie het als mijn
missie om met mijn passie voor kruiden, mensen te inspireren en
enthousiasmeren voor het gebruik van kruiden in het dagelijks
leven.
In mijn workshops en tijdens kruidenrondleidingen, laat ik
deelnemers graag kennismaken met de brede toepasbaarheid van
kruiden. Van voedings- en gezondheidsbevorderend middel tot het
gebruik van kruiden in de aromatherapie en
huidverzorgingsproducten. Mensen kruiden laten ervaren door ze de
kruiden te laten zien, ruiken, voelen en proeven, daar geniet ik van.”
Zie voor meer informatie over workshops en kruidenrondleiding: http://www.wendiespassievoorkruiden.nl/
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Wist u dat?
- Er voor de productie van een katoenen T-shirt 2000 liter water nodig is?
- En er voor het maken van 1 spijkerbroek zelfs 8000 liter water gebruikt wordt? Dat zijn maar liefst gemiddeld
120 douchebeurten!
- Al in 1886 de eerste seleniumplaat werd gemaakt die ‘zonne-energie’ opwekte en zelfs in 1835 de eerste
hydrogen energie cel al bestond?
- De hennepplant een bijzonder duurzaam gewas is? Hij heeft minder water nodig, is minder gevoelig voor
ziektes en heeft dus minder pesticiden nodig en hij put de bodem niet uit.
- Eierschaalgruis helpt tegen o.a. slakken in je moestuin?
- Samenwerkingspartner Jan Visser Museum de volgende activiteiten aanbiedt:
1. Zondag 1 mei: Brandweerhistorie en fietsrondje Helmond; met livemuziek,
2. Zondag 12 juni: Muzikaal Lente Concert met ‘De Notenkrakers’, entree € 3,50.
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