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Gelukkig mogen we weer van alles organiseren en bij elkaar komen om samen te 
genieten van onze activiteiten. U bent weer van harte welkom.  

Omdat we geen verspreider van Covid-19 willen zijn vragen wij u om alleen dan 
te komen als u een QR-code (het vaccinatiebewijs), een herstelbewijs of een 

recente negatieve testuitslag heeft. Heeft u dit niet dan vragen wij u vriendelijk 
om niet te komen. 
 

 
“Klimplanten”, dinsdag 19 oktober door Cor van Gelderen. 

 
“Wat is nou eigenlijk het verschil tussen een slingerplant en een klimplant? 
Waarom gaat mijn Clematis dood? Zijn er ook kamperfoelies zonder luizen? 

Waarom bloeit mijn blauwe regen niet, windt hij de verkeerde kant om? Zijn er 
rozen zonder gif goed te houden? Wat is de beste wintergroene klimplant? Zijn er 

klimplanten voor een plekje in de schaduw? 
Het zijn maar enkele van de 
vragen die me op de kwekerij 

regelmatig worden gesteld. In de 
lezing probeer ik natuurlijk deze 

vragen te beantwoorden. Maar 
bovendien laat ik veel soorten 

klim- en slingerplanten zien die 
niet zo bekend zijn. Soorten met 
lekkere vruchten, mooi herfstblad 

of bijzondere bloemen. Soms ook 
alleen maar leuk voor de 

geoefende tuiniers, die het mini-
bloemetje van de Vincetoxicum 
weten te waarderen... 

Maar natuurlijk gaat het vooral om al die prachtige planten die zich met wat hulp 
van een klimsteun een weg naar de zon zoeken, om daar in alle glorie te groeien 

en te bloeien. En ik heb een extra spotlichtje gezet op de kamperfoelie en de 
klimhortensia, want PlantenTuin Esveld herbergt de Nederlandse Planten 
Collectie klimmende Lonicera en Hydrangea. Deze verzamelingen vindt u in de 

collectietuin bij de kwekerij in Boskoop.” 
 

De in Nederland welbekende kweker en plantenkenner Cor van Gelderen van 
PlantenTuin Esveld in Boskoop komt op dinsdag 19 oktober zijn kennis met u 
delen tijdens de lezing over Klimplanten. Aanvang 20.00 uur in de werkruimte 

van Ria van Mierlo, Medevoort 9a te Helmond.  
De entree is gratis voor leden. Niet-leden betalen € 3,- 

Zou u zich vooraf willen aanmelden door voor 19 oktober een mail te sturen naar 
info(at)helmond.groei.nl of te bellen naar Ria van Mierlo, tel. 06-43844125 
 

 

https://d6p0gevo8s9lm.cloudfront.net/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/D/E/DEF7BB0B8CB08535C9857632040350A1.jpg
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Workshop HERFST Bloemschikken, zaterdag 23 oktober. 

 
Zou je best eens een mooi bloemstuk willen maken maar zie je op tegen alle 

rompslomp? Dan is deze workshop op 23 oktober van 10.00 tot 12.00 uur 
misschien wel iets voor jou! De locatie is Wijkhuis De Westwijzer, Cortenbachstr. 
70, 5707 TJ Helmond en er zijn deze ochtend nog enkele plaatsen vrij. Alle 

bloemen en materialen worden door Groei & Bloei verzorgd, inclusief koffie of 
thee. Je hoeft dus zelf helemaal geen bloemen mee te brengen. Wel een tangetje 

en een scherp mesje! 
Het kan zijn dat we t.z.t. niet dezelfde 
materialen kunnen krijgen zoals op de foto 

te zien zijn. We zoeken dan vervangende 
materialen die ook voor een mooi resultaat 

zorgen. 
De kosten voor de workshop zijn € 25,- als 
je lid bent van Groei & Bloei en € 30,- als je 

geen lid bent. 
Opgave voor de workshop kan door een mail 

te sturen naar 
inevandelaarvanvijfeijken(at)hotmail.com  

en door voor 10 oktober de kosten over te 
maken op NL 86 RABO 0317 2056 76 t.n.v. 
K.M.T.P. afd. Helmond e.o. 

 
 

Dinsdag 9 november is de lezing over “Plastic (Soap)” door Ron Vodegel in de 
Bibliotheek in Mierlo, aanvang 20.00 uur. 
Maandagavond 15 november vindt de Mien v.d. Burgt-v.d. Paal 

bloemschikwedstrijd plaats en dinsdag 16 november is hiervan de prijsuitreiking 
tijdens de Kerstdemonstratie, aanvang 20.00 uur.  

Meer informatie vindt u in onze volgende nieuwsflits. 
18 December is er van 10.00-12.00 uur een Kerstworkshop Bloemschikken. Meer 
informatie in de volgende nieuwsflits en binnenkort ook op onze website 

www.helmond.groei.nl  
 

De volgende nieuwsflits verschijnt in november. 
Het bestuur is per e-mail bereikbaar via  info(at)helmond.groei.nl 
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