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Nieuwsflits Groei & Bloei, afdeling Helmond e.o.  

April 2022         Extra Uitgave 
 

 

 
Vanwege alle informatie die we vanuit de landelijke vereniging van Groei & Bloei 

krijgen met het verzoek deze aan u door te geven ontvangt u nu een extra 

nieuwsflits van ons. 
 

 

Ledenwerving Voorjaarsactie. 

 
Als vereniging zijn we altijd bezig om nieuwe leden 

te werven. Vanuit de landelijke vereniging loopt er 

een hele mooie Voorjaarsactie hiervoor en als 
bestuur zijn we druk bezig deze onder de aandacht 

van mensen te brengen. Maar ook u, als lid, zou 

hieraan een steentje kunnen bijdragen en mensen 
in uw omgeving enthousiast maken om lid te 

worden. In de extra bijlage bij deze nieuwsflits 

staat alle informatie van de actie vermeld. 

Belangrijk is wel dat mensen dan lid worden via de 
website www.helmond.groei.nl van onze afdeling. 

Dan krijgen ze én korting én de mooie 14-delige kweekmodule. Bij aanmelding 

via de website van de landelijke vereniging moeten ze hierin een keuze maken 
en krijgen ze niet beide. Binnenkort verschijnt op onze website hiervoor een 

speciaal aanmeldingsformulier dat voor deze Voorjaarsactie gebruikt kan worden.  

Dus let op onze website! 

 
 

Geschenk Voorjaarsactie. 

 
Het geschenk van de Voorjaarsactie, de 

14-delige kweekmodule, mogen we als 

afdeling ook weer aan u aanbieden tegen 
gereduceerde prijs. De kweekmodule kost 

in de winkel € 59,95 en u kunt deze bij 

ons bestellen voor € 47,- 

Bestellingen moeten voor 1 mei binnen 
zijn en worden pas geaccepteerd als u de 

betaling hiervoor gedaan heeft op NL86 RABO 0317 2056 76 ten name van de 

KMTP afdeling Helmond e.o. onder vermelding van “Kweekmodule”. 
Zo gauw wij de kweekmodule binnen hebben krijgt u bericht waar u deze kunt 

afhalen. 

http://www.helmond.groei.nl/
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Gratis online lezingen op 28 maart en 4 april 

 

Om het 150-jarig jubileum van Groei & Bloei te vieren, worden er ook dit jaar 
weer online lezingen georganiseerd. Dit keer zal kweker en ontwerper Cor van 

Gelderen ons inspireren met een lezing over “Bomen voor een kleine tuin”. 

Ontwerper Harry Pierik geeft zijn visie op 'Vormgeven in het groen'. Beide 

lezingen kunt u gratis bijwonen via deze link: https://tv.elba-
rec.nl/uitzending/groei-bloei. Klik op de betreffende avond om 19.30 uur op de 

link en u kunt genieten van deze twee groene experts. Na afloop is er uiteraard 

gelegenheid om vragen te stellen! 
 

Maandag 28 maart, 19.30 uur 

Bomen voor een kleine tuin 
Cor van Gelderen 

 

 

 

 

Maandag 4 april, 19.30 uur 
Vormgeving in het groen: een 

artistieke uitdaging 

Harry Pierik 
 

 

Twee wedstrijden voor tuinliefhebbers tijdens Groenfestival Gardenista. 

 
Toon jouw tuintrots bij Gardenista. 

 

Als tuinliefhebber heb je zo je favorieten; een bloem of plant die jouw vriend is. 
Een waar je echt trots op bent. Door de kleur, bloeiwijze of het prachtige blad. Of 

omdat deze plant een bijzonder verhaal heeft. Hoe leuk is het om deze te delen 

met andere tuinliefhebbers? Dat kan tijdens Gardenista. 

Groenevenement Gardenista organiseert dit jaar, naast de kwekerscompetitie 
voor professionals ook een wedstrijd voor de hobbykweker. Dus haal een stukje 

van die fraaie plant (en dat mag elke plant zijn, van vaste plant, eenjarigen, 

grassen of houtachtigen) uit je tuin, zet ‘m in een pot en verzorg ‘m goed de 
komende maanden zodat-ie op z’n mooist is tijdens Gardenista! 

 

Hoe werkt het? 
Meedoen is makkelijk: je brengt jouw favoriete plant enkele dagen voor de start 

van Gardenista naar een verzamelpunt bij jou in de buurt. Wij zorgen ervoor dat 

hij met zorg wordt vervoerd naar het festivalterrein in Laag Zuthem. Daar krijgt 

hij een mooie plek tussen andere pareltjes van tuinliefhebbers, zodat de 
bezoekers ze kunnen bewonderen. 

En deze bezoekers gaan ze ook beoordelen. Wie weet valt jouw plant wel zo 

goed in de smaak dat die de gouden Gardenista trofee gaat winnen! 
Heb je nog vragen? Mail dan naar kwekers(at)gardenista.nl  

 

 

https://tv.elba-rec.nl/uitzending/groei-bloei
https://tv.elba-rec.nl/uitzending/groei-bloei
mailto:kwekers@gardenista.nl
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Inspireer anderen met jouw 'minituin' 
 

Tuinliefhebbers kunnen dit jaar meedoen aan nog een wedstrijd: de 

'postzegeltuinen competitie'. Inspireer anderen op het festival met jouw 
creatieve ideeën voor een aantrekkelijke tuin op klein formaat. En laat zien dat 

een tuin niet moeilijk of duur hoeft te zijn 

 
Hoe werkt het? 

Je richt op het festivalterrein je tuin in op een stukje grond van 2,5 x 2,5 m. 

Helemaal naar je eigen idee; bijvoorbeeld lekker groen, met gebruik van 

gerecyclede materialen of bijzondere objecten. En als je het samen met andere 
leden van je afdeling doet is het een leuk creatief uitje! Niets is te gek! Je kunt 

het tuintje de week voordat Gardenista begint aanleggen en ook hier valt 

natuurlijk de meest fraaie of creatieve tuin in de prijzen! 
 

Heb je nog vragen? Mail dan naar tuinen(at)gardenista.nl  

 

Kijk voor meer informatie op: https://gardenista.nl/deelnemen/competities  
 
 

Het bestuur van Groei & Bloei Helmond is per e-mail bereikbaar via 
info(at)helmond.groei.nl of telefonisch via het secretariaat: Ria van Mierlo,  

tel. 0492-546152. 
 

mailto:tuinen@gardenista.nl
https://gardenista.nl/deelnemen/competities
mailto:info@helmond.groei.nl

