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Jaarvergadering. 
 

Tijdens de jaarvergadering van 15 maart zijn Maria Haenen-

van den Bosch en Ria van Mierlo-van Koll herbenoemd als 

bestuurslid. 
 

 

“Bladeffecten, kleur en vorm” en “Planten voor de toekomst” door  
John en Joyce Ramsbotham. 

 

Dinsdag 19 april is er om 20.00 uur een lezing door John en Joyce Ramsbotham 
over “Bladeffecten, kleur en vorm” en “Planten voor de toekomst”.  

Het Engelse echtpaar John & Joyce Ramsbotham is eigenaar van "Op de Haar" 

www.opentuinopdehaar.nl, een 2 ha grote tuin midden in het Hoevelakense Bos 

(Rijksmonument) op de grens van Gelderland en Utrecht. Het is hoofdzakelijk 
een schaduwtuin die gecreëerd is rondom de oorspronkelijke 

veenontginningssloten die uit de 14de eeuw dateerden. In 30 jaar tijd hebben 

ruim 4500 verschillende plantensoorten hier een tehuis gevonden. John en Joyce 
gaan ons iets over de geschiedenis en het ontstaan van de tuin vertellen en laten 

zien hoe deze door de seizoenen verandert. In de bostuin bloeien de meeste 

planten in het voorjaar voordat de bladeren van de bomen hun schaduw werpen. 

Daarom wordt bij de beplanting extra aandacht besteed aan contrasterende 
bladkleuren en -vormen om 

de spanning er in te houden. 

De laatste jaren zijn er veel 
nieuwe planten ontdekt en 

geïntroduceerd  en deze zijn 

heel interessant voor de 
tuin. Zij laten deze de revue 

passeren en laten zien hoe 

makkelijk en interessant veel 

van deze nieuwe introducties 
zijn.  

De lezing vindt plaats in de 

werkruimte van Ria van 
Mierlo, Medevoort 9A, 

Helmond.  

Entree voor leden is gratis, 
niet-leden betalen € 5,-.  

http://www.opentuinopdehaar.nl/
about:blank
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Bezoek Plantengroep aan kwekerij Janssen in Nuenen. 
 

Dinsdag 26 april brengt de 

plantengroep een bezoek aan 
kwekerij Janssen in Nuenen. 

Kwekerij Janssen heeft behalve 

een uitgebreid assortiment 

perkplanten en hanging baskets 
ook bijzondere vaste planten, 

aardbeien, violen, kruiden etc.   

We krijgen eerst een rondleiding 
en daarna kan ieder op eigen 

gelegenheid rond kijken en evt. 

planten kopen. 
Meer informatie over de kwekerij vindt u op www.kwekerij-jansen.nl 

De entree en rondleiding zijn gratis voor leden (en inwonende gezinsleden) van 

Groei & Bloei, niet-leden betalen € 5,- per persoon.  
U kunt zich aanmelden door uiterlijk 15 april (maar liefst eerder) een mail te 
sturen naar info(at)helmond.groei.nl Niet-leden kunnen het verschuldigde bedrag 

van € 5,- over maken op bankrekeningnr. NL86 RABO 0317 2056 76 ten name 

van de KMTP afdeling Helmond e.o. onder vermelding van “Kwekerij Janssen”. 
We zien u graag op dinsdag 26 april om 14.00 uur bij kwekerij Jansen, Boord 14 

in Nuenen. 

 
 

Excursie naar Hoeve Schettereind en Brookergarden. 

 

Zaterdag 30 april kunt u mee met de excursie naar Hoeve Schettereind in 
Roosteren en naar de Brookergarden bij Venlo. 

Hoeve Schettereind ligt in het buitengebied van Roosteren, een klein dorp in het 

“smalste” en wellicht ook het “groenste” stukje Nederland. Deze authentieke 
woonboerderij met omringende weilanden is met ca. 6500 m² totale 

tuinoppervlakte een prachtige plek om even heerlijk weg te dromen van alle 

drukte in het dagelijkse leven. De eigenaren Harm en Margot Pustjens-Peters 

hebben hier in 2005 hun droomplek gevonden om wonen en werken aan huis te 
combineren met de liefde voor tuinieren. 

Brookergarden, de tuin van Loek en Anne-Marie Gubbels in Hout-Blerick, is een 

zelf ontworpen tuin van 5500 m² groot. 
De tuin is gevarieerd van opzet met romantische hoekjes en loopt vloeiend over 

in verschillende thema’s met uitgebalanceerde beplanting en voldoende hoeken  

(foto Brooker Garden)  

http://www.kwekerij-jansen.nl/
mailto:info@helmond.groei.nl
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en hagen om het geheel spannend te houden. Openheid en beslotenheid vormen 

zowel de doelstelling als de uitdaging. 
In beide tuinen zijn duizenden bloembollen geplant en in april ontvouwt zich hier 

een waar bloembollenspektakel. 

We vertrekken 9.30 uur vanaf Zwembad De Wissen aan de Keizerin Marialaan in 
Helmond en komen een uur later aan bij Hoeve Schettereind waar we ontvangen 

worden met koffie/thee en gebak. Daarna volgt een rondleiding door de tuin en 

een bezoek aan het bloemschikatelier. Vanaf 12.00 uur gaan we genieten van 

het lunchbuffet, waarna we vertrekken naar de Brookergarden. Ook daar krijgen 
we een rondleiding door de tuin, die afgesloten wordt met koffie/thee en 

(opnieuw) gebak. Geen goede dag om te gaan lijnen dus. 

Rond 16.45 uur hopen we weer in Helmond aan te komen. 
 

Dit keer weer een ouderwets luxe uitje met een lekkere lunch in de tuin.  

De totaalprijs (vervoer, maaltijd, 2x koffie/thee en gebak) is € 39,- per persoon 
voor leden van Groei & Bloei en hun inwonende gezinsleden. Ook mensen die 

geen lid zijn van Groei & Bloei kunnen mee, maar zij betalen iets meer nl. € 44,-. 

 

Aanmelden voor 20 april met een mailtje naar info(at)helmond.groei.nl waarin u 
de volgende gegevens vermeldt: naam, telefoonnummer, adres, wel of geen lid, 

aantal personen dat mee gaat. Laat ook even weten of u vervoer nodig hebt of 

zelf wilt rijden en bereid bent om passagiers mee te nemen. 
Deelnamekosten s.v.p. voor 20 april storten op rekening nummer NL86 RABO 

0317 2056 76 ten name van K.M.T.P. afdeling Helmond e.o. 

Heeft u geen e-mail dan kunt u bellen naar Maria Haenen-van den Bosch  
tel. 0492-663704 

 

 

Gardenista. 
 

In het blad Groei & Bloei heeft u al diverse 

keren kunnen lezen over Gardenista, het eigen 
tuinevenement van Groei & Bloei.  

Wij hebben in de planning om daar op vrijdag 

27 mei met een aantal auto’s naar toe te gaan. 

Als het lukt om minimaal met 16 mensen te 
gaan, kunnen we door de groepskorting dit 

uitje aanbieden voor een bedrag van ongeveer 

€ 25,-. Dit is voor vervoer, entree en 
parkeerkosten.  

Zou u willen laten weten via 

info(at)helmond.groei.nl of u interesse heeft 
om mee te gaan?  

Ook zoeken we nog mensen die bereid zijn om 

te rijden en andere mensen mee te nemen; u 

krijgt een redelijke benzinekostenvergoeding. 
Meldt in uw mail alstublieft als u hiervoor 

beschikbaar bent. 

 
 

De volgende nieuwsflits verschijnt in mei. 

Het bestuur is per e-mail bereikbaar via info(at)helmond.groei.nl of telefonisch 
via het secretariaat: Ria van Mierlo, tel. 0492-546152. 

about:blank
mailto:info@helmond.groei.nl
mailto:info@helmond.groei.nl

