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Nieuwsflits Groei & Bloei, afdeling Helmond e.o. 

Augustus 2022                 Nummer 6 
 
 
Eéndaagse tuinenreis. 
 
Woensdag 17 augustus a.s. gaan we op bezoek 
bij Tuinen De Verwondering in Den Hout en De 

Tuynkamer in ’s Gravenmoer. 
Tuinen De Verwondering liggen in het Brabantse 
kerkdorp Den Hout. De tuin is 2 ha. groot en 
wordt omgeven door weilanden en akkerbouw. 
Kenmerkend zijn de vijf grote eiken die het 
perceel omzomen. Vanuit het huis zijn er twee 
zichtassen: één wordt gevormd door een smalle 

vijver met aan weerszijden gemengde 
bloemenborders. De Vlaamse schuur en de stallen 
geven de tweede zichtlijn aan.  
Een nieuw stuk tuin is omlijst met een verhoging 
met hoge grassen en daardoor verzonken en 
beschut. Hier word je omarmd door bloeiende 
vaste en eenjarige planten en veel grassen. Het 

berkenbos met strakke witte hoog opgesnoeide 
stammen van meer dan honderd Betula untilis, 
een zee van hortensia’s en een beeldengroep 
maken het wandelingetje door het bos heel 
bijzonder en fotogeniek.  
De Tuynkamer in ’s Gravenmoer is sinds de aanleg in 1979 door de jaren heen van een 
boerderijtuin uitgegroeid naar een echte liefhebberstuin van 2700 m² die cottage-achtig 

aandoet. De Tuynkamer heeft naast een lange bordertuin ook diverse tuinkamers met elk 
een andere sfeer. U vindt er een barok rozenprieel, een Engelse rozentuin, een vijvertuin 
met grassen, een blauw-gele bordertuin, een vlammende border en een rustieke tuin in 
sobere grijstinten. 
We vertrekken deze dag vanaf zwembad De Wissen in Helmond om 9.00 uur naar Den 
Hout (Achterstraat 7) waar we ontvangen worden met koffie/thee met appelgebak. Na 
het bezoek aan de tuin bestaat de lunch uit een grote kop huisgemaakte soep met 

boerenbrood, een appel en koffie/thee. Om 13.15 uur gaan we naar ’s Gravenmoer 
(Vaartweg 35) waar we eerst de tuin bezoeken en afsluiten met koffie/thee met gebak. 
Om 16.00 uur vertrekken we hier en komen naar verwachting om 17.00 uur weer aan bij 
De Wissen. 
De prijs voor dit  dagje uit is € 36,50 voor leden en € 41,50 voor niet-leden van Groei & 
Bloei. Dit is inclusief vervoer, entrees, gebak, consumpties en lunch. 
U kunt zich tot 10 augustus aanmelden door een mail te sturen naar 
info(at)helmond.groei.nl en door betaling van de onkosten op bankrekening NL86 RABO 

0317 2056 76 t.n.v. K.M.T.P. Helmond e.o. onder vermelding van “Tuinenreis augustus”. 
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Workshop Boeket maken in Pluktuin ’t Voortje 10 september. 
 
Na ons bezoek aan Pluktuin ’t Voortje,  
Voortje 55 in Mierlo organiseren we daar op 
zaterdag 10 september van 10.00-12.00 uur 
een workshop waarin u bloemen kunt plukken 
om hiermee een boeket te maken. Ieder plukt 
zelf een bos bloemen en met deze bloemen 
gaan we o.l.v. de bloemschikdocenten een 
boeket binden dat in een vaas gezet kan 
worden.   
Het is handig om zelf een vaas mee te nemen 

waarin het boeket geplaatst kan worden. 
De workshop kost € 5,- voor leden van  
Groei & Bloei en € 7,50 voor niet-leden.  
De bloemen komen voor eigen rekening en 
kosten 50 cent per centimeter (de omtrek van 
de bos bloemen wordt onder aan de stelen 
gemeten). 

Er is gelegenheid om op eigen kosten nog wat 
te drinken met of zonder iets lekkers erbij. 
U kunt zich tot 1 september aanmelden door 
een mail te sturen naar 
info(at)helmond.groei.nl en door betaling van 
de onkosten op bankrekening NL86 RABO 
0317 2056 76 t.n.v. K.M.T.P. Helmond e.o. 
onder vermelding van “Workshop Pluktuin ’t Voortje”. 
 
 
Workshop Bloemschikken met Dahlia’s. 
 
Om de prachtige Dahlia’s uit de Dahliatuin ook thuis een mooi plekje te geven wordt er 
op zondag 18 september in de Dahliatuin, Oversloot 1, 5706 TA Helmond, van  

10.30-13.00 uur de workshop “Bloemschikken met Dahlia’s” gegeven. 
Neem je favoriete schaal, vaas, bak of iets anders mee naar de Dahliatuin en breng ook 

oase en een scherp mesje mee. Heb je geen 
oase dan kun je dat in de Dahliatuin kopen. 
Je hebt een keuze uit de Dahlia’s die de 
Dahliatuin ter beschikking stelt om te 
bloemschikken. Tot 12.30 uur ben je aan het 
bloemschikken, daarna is er tijd voor 
koffie/thee en worden de stukken besproken. 
De kosten voor de workshop bedragen €3,50 
per persoon. 
Deze workshop is een samenwerking tussen 
Groei & Bloei Helmond e.o. en Dahliatuin 
Helmond-West en wordt verzorgd door Harma 
de Bie en Ina Doornbos die ook bij onze afdeling 

van Groei & Bloei de bloemschiklessen en – 
workshops geven. 
Aanmelden vóór 11 september door een mail te 
sturen naar 
informatie(at)dahliatuinhelmondwest.nl en het 
overmaken van € 3,50 euro op 
bankrekeningnummer NL59 INGB 0007 6672 93 

t.n.v. Dahliatuin Helmond-West o.v.v. 
“Workshop bloemschikken”. 
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Om in uw agenda te zetten: 
 

- In september starten op woensdag de bloemschikcursussen weer. 
- Dinsdag 13 September lezing door Ron Vodegel in Bibliotheek in Mierlo,  

20.00 uur.  

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