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Plant mee aan de buurtboomgaard op zaterdag 11 december 2021                    

Beste buurtbewoners

Bedankt voor de input die we mochten ontvangen tijdens de feedbackronde op het ontwerp van de buurt-
boomgaard op het perceel van het voormalig chopperlokaal. Op basis van de reacties uit de buurt op 
www.kinrooimeemaken.be/buurtboomgaard kiezen we er voor om bescheiden te starten met het aanplanten 
van een aantal bomen.

Op zaterdag 11 december 2021 om 13u00 zullen er 31 bomen worden aangeplant: 16 fruitbomen en 15 klimaat-
bomen. Daar is weinig onderhoudswerk aan maar we kunnen wel helpende handen gebruiken om de bomen 
te planten. Na de plantactie, zullen we ineens toasten op de start van deze buurtboomgaard. 
 
Heeft u interesse om te helpen bij de plantactie? Gelieve dan uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en 
het aantal personen vòòr 9 december 2021 te laten weten per mail naar omgeving@kinrooi.be. Op de binnen-
bladzijden van deze brief vindt u meer info over de allereerste buurtboomgaard in de gemeente Kinrooi.

Met vriendelijke groeten

Namens het college

Marijke  Clerx          Jo Brouns
algemeen directeur       burgemeester



Beetje bij beetje zal de buurtboomgaard groeien

Hiernaast ziet u het plan hoe het perceel van het oude chopperlokaal omgetoverd zal worden tot een gezellige 
buurtboomgaard. Het begint met de aanplanting van 16 fruitbomen en 15 klimaatbomen. Kom helpen planten 
op zaterdag 11 december 2021 om 13u00. De verdere ontwikkeling wordt op maat van de buurt bepaald. Beetje 
bij beetje zal de boomgaard groeien tot het leukste plekje in de buurt! Breng uw spade of schup mee als u 
zaterdag komt helpen.     

Handen en groene vingers gezocht 

Het sociale aspect bij dergelijk project is ook belangrijk. Neem samen met je buren een actieve rol op in de 
buurtboomgaard. Help de eerste bomen planten en kom tegelijk klinken op de goede start. 

Bedankt ! 

Naast het enthousiasme en de inzet van de betrokkenen kan het project van de buurtboomgaard 
ook rekenen op de steun van Limburg.net, Centrum Duurzaam groen en Velt.
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