
Uitnodiging inloopavond 

ontwerp Tiny Forest



Speeltuin Helmond-West krijgt een Tiny Forest, dicht bij u in de buurt, in het 

Goorlooppark. In januari is hiervoor het initiatief genomen. Inmiddels is een ontwerp 

gemaakt. Dit plan willen we binnenkort aan u presenteren.

Wat is ook alweer een Tiny Forest?

Een Tiny forest is een minibos van ongeveer 400 vierkante meter. Er leven straks 

allerlei planten en dieren in. Ook is het een ontmoetingsplek voor jong en oud uit de 

wijk. Hier kun je de natuur ontdekken, lekker buiten zijn, samen spelen, buurtgenoten 

ontmoeten en activiteiten organiseren. Het bosje komt vlakbij de speeltuin in het 

nieuwe Goorlooppark, op het veld tussen de Goorloop en de Mgr. Nolensstraat. 

Daar komt naast dit Tiny Forest ook een nieuw omheind hondenloslaatterrein.

Voor de zomervakantie hebben kinderen en buurtgenoten hun ideeën  aangeleverd. 

Op basis daarvan is nu een ontwerp gemaakt.
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Benieuwd naar het ontwerp? Kom naar de inloopavond op donderdag 24 oktober! 

U bent welkom op donderdag 24 oktober tussen 19:00u en 20:30u bij de 

IVN-afdeling in Helmond. Dit is in het paviljoen van de Speeltuin Helmond-West. 

Er zijn betrokkenen aanwezig om tekst en uitleg te geven.

U kunt zich dan ook aanmelden om mee te helpen met planten van de Tiny Forest.

Het planten doen we in de winter (in januari of februari 2020). De precieze datum is 

nog niet bekend.

Heeft u een idee voor een leuke naam voor het bosje? 

Laat het weten tijdens de inloopavond. Of mail uw idee voor 1 december naar 

tinyforest@helmond.nl. Vermeld dan ook uw naam, adres en telefoonnummer. 

Het leukste idee belonen we met een prijsje.

Wilt u meer weten over een Tiny Forest? Bekijk dan de website www.ivn.nl/tinyforest 

of  www.helmond.nl/tinyforest.

We hopen u te zien!

Namens de Speeltuin Helmond-West, Buurtvereniging Apostelwijk, LEV-groep en 

IVN Natuureducatie en Gemeente Helmond.

Logo in FC:
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100
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