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Nieuwsflits Groei & Bloei, afdeling Helmond e.o.  
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In 2022 bestaat de landelijke vereniging Groei & Bloei 150 jaar  

en dat wordt gevierd, samen met de afdelingen en alle leden. Er staat iedere 
maand iets leuks op het programma, daarover leest u meer in Groei & Bloei, het 

verenigingsblad. 

 

Anderhalve eeuw geleden vond de oprichtingsvergadering plaats. In december 
1872 riep D.J. Coster, arts en apotheker uit Amsterdam én hoofdredacteur van 

een tijdschrift 'De Gids in het Plantenrijk, Tijdschrift voor Tuinbouw en 

Plantkunde', sympathisanten op om een heuse vereniging te vormen voor tuinen 
en tuinieren. Nu, 150 jaar later staat er een mooie tuinvereniging met 125 

afdelingen en 27.000 leden en een eigen tijdschrift. 

 
En: in 2024 bestaat de afdeling Helmond e.o. van Groei & Bloei 125 jaar. 

Als bestuur van de afdeling zijn we al druk bezig om ook hier iets moois van te  

maken. Maar daar hoort u meer over als het zover is, we hebben nog even de 

tijd. 
 

 

Geen jaarvergadering in februari. 
 

Wij hadden u graag willen uitnodigen voor de jaarlijkse 

algemene ledenvergadering bij Ria van Mierlo thuis, maar 

helaas mogen er door de coronamaatregelen nog steeds 
niet meer dan 4 mensen thuis ontvangen worden.  

De jaarvergadering wordt daarom doorgeschoven naar een 

nog nader te bepalen datum.  
 

 

Bezoek Plantengroep aan Tropical Centre Panningen. 
 

Op dinsdag 22 februari 2022 brengen we om 10.00 uur een bezoek aan het 

Tropical Centre in Panningen. 

In het Tropical Centre zijn in totaal 10.000m² aan tuinbouwkassen. 
Zij importeren/exporteren en verkopen tropische- en woestijnplanten, 

winterharde palmen, yucca en agave, dasylirion, musa, boomvarens e.a. 

Meer informatie kunt u lezen op de www.tropicalcentre.com 
 

We gaan met eigen vervoer naar Panningen en krijgen een rondleiding waarna 

ieder op eigen gelegenheid rond kan kijken. 

http://www.tropicalcentre.com/
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De entree en rondleiding zijn gratis voor 

leden (en inwonende gezinsleden) van 
Groei & Bloei, niet-leden betalen € 5,- 

per persoon. 

   
Graag zien wij u op dinsdag 22 februari 

om 10.00 uur bij de ingang van het 

Tropical Centre, Nobisstraat 11, 5981 PE 

Panningen.  
Voor informatie kunt u contact opnemen 

met Ine van de Laar Tel. 06-42202393 

U kunt zich aanmelden door uiterlijk 15 februari (maar liefst eerder) een mail te 
sturen naar inevandelaarvanvijfeijken(at)hotmail.com Niet-leden kunnen het 

verschuldigde bedrag van € 5,- over maken op bankrekeningnr. NL86 RABO 

0317 2056 76 ten name van de KMTP afdeling Helmond e.o. onder vermelding 
van “Tropical Centre”. 

 

 

Lenteworkshop bloemschikken. 
 

Zaterdag 5 maart organiseren we onder 

begeleiding van Ina Doornbos en Harma de Bie 
twee Lenteworkshops. Beide workshops worden 

gegeven in Wijkhuis De Westwijzer, 

Cortenbachstraat 70, 5707 TJ  Helmond en u 
kunt kiezen tussen  

‘s ochtends 10.00-12.00 uur en ‘s middags 

14.00-16.00 uur. 

De kosten zijn € 25,- voor leden van Groei & 
Bloei en € 30,- voor niet-leden. Dit is inclusief 

een kopje koffie of thee, een ondergrond en alle 

materialen die nodig zijn om een bloemstuk te 
maken. 

Alle cursisten gaan na afloop met een 

schitterend bloemstuk naar huis! 

 
Aanmelden kan door voor 20 februari 2022 een 

mail te sturen naar 

inevandelaarvanvijfeijken(at)hotmail.com  
onder vermelding van Lenteworkshop 10.00 uur 

of 14.00 uur met daarbij uw naam, e-mailadres 

en telefoonnummer. 
Uw aanmelding is definitief als u de kosten voor de workshop betaald heeft op 

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

onder vermelding van Lenteworkshop. 

Na aanmelding en betaling van de workshop volgt per mail een bevestiging. 
Mocht een dagdeel vol zitten dan nemen we contact op met u. 

Het maximale aantal deelnemers per dagdeel is 24 en VOL IS VOL!!! 

Voor meer info over de workshops kunt u terecht bij de bloemschikcoördinator: 
inevandelaarvanvijfeijken(at)hotmail.com of bel 06-42202393 

 

 

about:blank
mailto:inevandelaarvanvijfeijken@hotmail.com
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Open Tuinendag Groei en Bloei afd. Helmond e.o. op zondag 15 mei. 

 
Op zondag 15 mei van 11.00 uur tot 17.00 

uur organiseren we in Helmond en Mierlo e.o. 

weer de Open Tuinendag.  
 

Heeft u een leuke tuin en vindt u het leuk om 

die eens aan andere tuinliefhebbers te laten 

zien, meld u dan aan. 
Weet u ook een interessante tuin in de buurt 

of bij vrienden/kennissen, laat het ons dan 

weten. Alle informatie is welkom.  
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 maken 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. 

 

 
Ine van de Laar-van Vijfeijken Award. 

 

De uitreiking van de Ine van de Laar-van 

Vijfeijken Award vond op 10 december 2021 
plaats.  

Ine reikt deze ieder jaar uit aan een van de 

deelnemers van de Open Tuinendag die hun 
tuin dat jaar hebben open gesteld voor 

bezoekers.  

Deze keer kregen Ellen Hermens en Brigitta 

Buitendijk de trofee overhandigd. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

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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