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Nu heel voorzichtig het normale leven weer wordt opgepakt willen we een 
voorlopig programma voor het najaar bekend maken, alles in de hoop dat het 

Covid-19 virus niet opnieuw roet in het eten gooit. Zie hiervoor de bijlage 
“Programma 2021 najaar”. En mocht het programma u bekend voorkomen; een 

aantal lezingen stond oorspronkelijk al in 2020 gepland. 
 
 

Lezing De Magie van Tuinieren door Wim Paul v.d. Ploeg op dinsdag  
21 september. 

 
Deze lezing is een aanrader voor iedereen met een warm hart voor tuinieren. 
Wim Paul neemt je mee op een reis door je tuin en tegelijkertijd een reis door je 

leven. De lezing is een uitnodiging om je eigen tuin, het werk dat je doet in de 
tuin en zelfs de tuinplanten door een andere bril te bekijken. Aan de hand van 

zijn ervaringen en foto’s vertelt Wim Paul over tuinen en planten in binnen- en 
buitenland. 
Wim Paul laat je stilstaan bij energetisch tuinieren, vormgeving, sfeer, 

creativiteit en een filosofische benadering. De tuin en het tuinieren als spiegel 
voor je leven. 

Ook de praktische kant van tuinieren wordt belicht. Hij toont de verandering van 
een tuin die hij zelf heeft uitgevoerd en neemt 
je mee in het proces van de beginsituatie naar 

het eindresultaat. Met niet alleen een 
verandering van het beeld maar ook van de 

beleving. 
Wat je hoort en ziet tijdens de lezing zal je 

vast ideeën brengen die je in je eigen tuin 
kunt toepassen. Dat is het mooie van 
tuinieren. Er is meer mogelijk dan je op 

voorhand zou denken. Door dynamiek zijn er 
voortdurend veranderingen in de tuin. 

Daardoor is er altijd iets dat je kan doen zodat 
je nog meer van je eigen tuin kan genieten. 
Met de bedoeling meer “magie” in je eigen 

tuin toe te passen en te ervaren, en je leven 
rijker te maken.  

Het is een lezing met momenten voor actieve 
deelname door de aanwezigen. 
Wim Paul is hovenier, woont in Arnhem en is gespecialiseerd in energetisch 

tuinieren. Zijn werk is zijn hobby en het geeft hem veel voldoening het plezier in 
tuinieren aan andere liefhebbers over te dragen. In 2017 is zijn eerste boek “De 

Magie van Tuinieren” verschenen. 
De lezing vindt plaats in Bibliotheek Dommeldal, Dorpsstraat 113 in Mierlo. 
Entree voor leden van Groei & Bloei en de bibliotheek € 3,- inclusief een kopje 

koffie/thee, aanvang 20.00 uur. 
 

 



Plantengroep. 

 
Dinsdag 14 september om 13.50 uur is er voor de plantengroep een rondleiding 

in De Baron z’n Hof bij het kasteel in Geldrop. De oorspronkelijke moestuin met 
boomgaard werd rond 1870 aangelegd en is in 2002 veranderd in de Bloemenhof 
met veel vaste planten en grassen waar het gonst van het leven.  

Meer info vindt u op www.kasteelgeldrop.nl  
De rondleiding kost € 7,- per persoon voor leden van Groei & Bloei en € 12,- 

voor niet-leden. Na afloop van de rondleiding kan er bij de Kasteelhoeve in het 
restaurant, op eigen kosten, iets 
gebruikt worden.  

Aanmelden per e-mail svp voor  
1 september bij Ine van de Laar 

inevandelaarvanvijfeijken(at)hotmail.
com onder vermelding van uw naam, 
telefoonnummer, aantal personen en 

of deelnemers lid zijn van Groei & 
Bloei. Heeft u geen e-mail, bel dan 

Ine van de Laar, tel. 06-42202393.  
Voor 1 september svp de kosten over 

maken op bankrekeningnummer  

NL86 RABO 0317 2056 76 ten name 
van KMTP afdeling Helmond e.o. 
onder vermelding van Baron z’n Hof. 

Voor navigatie naar Baron z’n Hof voert u Helze 8, 5662 JG Geldrop in.  
 

 
Dinsdag 30 september is er om 14.00 uur een excursie naar de Dahliatuin 
Helmond-West, Oversloot 1, 5706 DV Helmond.  

Dhr. Wijnand van den Berg zal ons die middag iets vertellen over dahlia’s en 
geeft een rondleiding. Er zijn voor leden van Groei & Bloei geen kosten 

verbonden aan deze excursie, maar iemand die geen lid is betaalt € 5,00.  
In de Dahliatuin is koffie en thee verkrijgbaar. 
Aanmelden voor 20 september per email bij 

inevandelaarvanvijfeijken(at)hotmail.com.  
Informatie over de Dahliatuin Helmond-West kunt u vinden op 

www.dahliatuinhelmondwest.nl. 

 

 
Als u wilt deel nemen aan een uitstapje van de Plantengroep hoeft u geen lid te 

zijn van de Plantengroep. Als lid van Groei & Bloei of als introducé kunt u ook 
mee. 
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Bloemschikken. 

 
De basiscursus “Bloemschikken” is vol, maar er zijn nog enkele plaatsen vrij bij 

onze cursus “Bijzonder bloemschikken” voor vergevorderde bloemschikkers in 
Wijkhuis de Fonkel, Pr. Karelstraat 123, 5701 VL Helmond. 
De cursus bestaat  uit 8 lessen op woensdagavond 15 september,  

20 oktober, 15 december, 19 januari, 16 februari, 16 maart, 13 april en 
maandagavond 15 november van 19.30 uur- 21.30 uur. 

Maandag 15 november worden de materialen en bloemen door Groei & Bloei 
geleverd. Op de overige dagen breng je zelf de materialen en bloemen in overleg 

met de docent mee. Groei & Bloei 

verzorgt o.a. draad en overige 
hulpmaterialen en een kopje koffie of 

thee. Een gemiste les kan op 
woensdagavond 11 mei 2022 
ingehaald worden en de cursuskosten 

zijn € 80,- als je lid bent van Groei & 
Bloei en € 110,- als je geen lid bent 

van Groei & Bloei.  
Voor aanmelden of informatie over de 

cursus mailen of bellen naar Ine van 
de Laar 

inevandelaarvanvijfeijken(at)hotmail.com tel. 06-422 02 393. 

Cursuskosten svp voor 1 september 2021 de overmaken naar NL86 RABO 0317 
2056 76 ten name van de KMTP afdeling Helmond e.o. 

 
Zaterdag 23 oktober kunt u van 14.00 uur tot 16.00 uur in Wijkhuis Westwijzer, 
Cortenbachstraat 70, 5707 TJ Helmond deel nemen aan de Herfstworkshop 

Bloemschikken. Meer informatie vindt u in onze volgende nieuwsflits. 
 

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