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Jaarvergadering. 

 
Hierbij willen wij u uitnodigen voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering op 

dinsdag 18 februari. Besproken wordt het 

algemene verslag van de secretaris en het 

financiële verslag van de penningmeester.  
Er zijn geen aftredende of nieuw te benoemen 

bestuursleden. 

De ledenvergadering vindt plaats ten huize van 
Ria van Mierlo, Medevoort 9a te Helmond, 

aanvang 19.30 uur. Na afloop van de 

ledenvergadering is er een informeel samenzijn met een drankje en een hapje. 
De ledenvergadering is uitsluitend toegankelijk voor leden en hun inwonende 

gezinsleden en niet voor introducés. 
 

 
Excursie Plantengroep Anthuriumkwekerij. 

 

Dinsdagmiddag 18 februari brengt de 
Plantengroep een bezoek aan Anthuriumkwekerij 

Wijnen, Waardjesweg 9, 5721 TC Asten, waarbij 

Mw. Nancy Wijnen een uitgebreide rondleiding 

geeft door de kassen. 
Anthuriums behoren tot de aronskelkfamilie en het 

geslacht bestaat uit 600 soorten. De bloemen zijn 

klein, ong. 3 mm. en groeien op een vlezige 
bloeikolf aan bladstengels van 15-30 cm. lang. 

De excursie duurt van 14.00 uur tot ongeveer 

16.00 uur.  
De kosten bedragen € 6,50 voor leden van Groei & 

Bloei en € 11,50 voor mensen die geen lid zijn van 

onze vereniging. Dit is inclusief koffie/thee en vlaai. 

U kunt zich aanmelden door uiterlijk 10 februari (maar liefst eerder) een mail te 
sturen naar inevandelaarvanvijfeijken(at)hotmail.com en het verschuldigde 

bedrag over te maken op bankrekeningnr. NL86 RABO 0317 2056 76 ten name 

van de KMTP afdeling Helmond e.o. Laat in de mail ook weten als u iemand mee 
brengt. Voor vragen: Ine van de Laar Tel. 06-42202393 

Wij zien u graag in Asten. 
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Bloemschikcursus. 

 

Het nieuwe jaar goed beginnen?  Dit is de laatste kans om u aan te melden voor 
onze korte cursus bloemschikken.  

 

Deze vindt van 13.30 uur tot 15.30 uur plaats op: 
Donderdag 23 januari: “Centre of attention” (materiaal wordt verzorgd) 

Donderdag 20 februari: techniekles 

Donderdag 26 maart: Fabergé-ei 

Donderdag 23 april: krans op steekschuim 
 

De cursusleider is Ina Doornbos (tel. 06-44540175) en de cursuslocatie is 

Wijkhuis de Fonkel, Pr. Karelstraat 123, 5701 VL Helmond, Vergaderzaal 1 & 2 
op de begane grond. 

 

Het materiaal wordt alleen door Groei & Bloei verzorgd als dit staat vermeld. 
Aan het eind van de les worden de gemaakte stukken geëvalueerd en 

gefotografeerd. Ook wordt het thema voor de volgende les uitvoerig besproken 

en stuurt de docente U voorafgaand aan les via de mail nog meerdere suggesties 

en tips over het thema toe. 
 

De kosten zijn € 30,- voor leden van Groei & Bloei en € 45- voor niet-leden van 

Groei & Bloei. 
De inschrijving is geldig als het cursusgeld is overgemaakt op rekeningnummer 

NL86 RABO 0317 2056 76 t.n.v. K.M.T.P.  Afdeling Helmond e.o. onder 

vermelding van Bloemschikcursus K2020. 
Voor aanmelding en meer info over de cursus kunt U terecht bij Annelies 

Kessels: annelieskesselsdriessen(at)hotmail.com of bel 06-15658006 

 

 
Open Tuinendag Groei en Bloei afd. Helmond e.o.  op zondag 17 mei. 

 

Op zondag 17 mei van 11.00 uur tot 17.00 uur gaan we in Helmond en Mierlo 
e.o. weer de Open Tuinendag organiseren.  

Graag willen we een groot keuzeaanbod hebben en daarom doen we een beroep 

op u om uw tuin dit jaar open te stellen. Iedereen is van harte uitgenodigd om 

deel te nemen.  
Wij willen graag tuinieren in alle facetten, 

van kleine tot grote tuinen, aan bod laten 

komen. Ook als u een mooie collectie 
vaste planten, éénjarigen, bonsai enz. 

heeft, vragen wij u deel te nemen. Het is 

ook mogelijk om bijv. bloemstukken te 
bloemschikken die u op uw terras of oprit 

ten toon stelt. Wanneer u uw tuin open 

wilt stellen vragen wij u een email sturen 

naar 
inevandelaarvanvijfeijken(at)hotmail.com  

Heeft u geen e-mail bel dan naar Ine van 

de Laar Tel. 06-42202393. 
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Mien van de Burgt - van de Paalbloemschikwedstrijd. 

 
Op 20 november is de Mien van de Burgt – van de 

Paalbloemschikwedstrijd gehouden. 20 Deelnemers streden 

hierbij om de Mien van de Burgt – van de Paaltrofee.  
Er waren drie deelnemersklasses; in de A Klasse werd Ria 

Louwers de winnaar, in de B Klasse was dat Marleen van 

Lieshout en in de C Klasse Astrid Deijkers. 

Na loting tussen de verschillende klasses mocht Marleen van 
Lieshout de wisseltrofee voor een jaar mee naar huis nemen 

 

 
Ine van de Laar-van Vijfeijken Award. 

 

De uitreiking van de Ine van de Laar-van Vijfeijken Award 
2019 vond op 4 december 2019 plaats.  

De Award werd uitgereikt aan Els Schevers in Mierlo.  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

De volgende nieuwsflits verschijnt in maart. 

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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