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Dinsdag 17 maart lezing ”De Magie van Tuinieren”  
door Wim Paul van der Ploeg. 

 

Meer genieten van je tuin, meer genieten van je leven. 

Deze lezing is een reis door je tuin en een uitnodiging om anders naar je tuin en 
tuinieren te kijken, een uitnodiging om je tuin mooier en om je leven rijker te 

maken met vragen als “Wat wil je van je tuin maken?” en “Wat wil je van je 

leven maken?” en de moeite die je daarvoor moet doen. 
In zijn presentatie neemt Wim Paul van der Ploeg je mee naar tuinen en planten 

in binnen- en buitenland. Hij laat je door zijn filosofische benadering stil staan bij 

vormgeving, sfeer en creativiteit . 
Een verandering van een tuin die hij zelf heeft uitgevoerd, 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. 

Tijdens de lezing komen ook voorbeelden uit de praktijk aan bod, kijken, 
waarnemen en zien, tuinieren als liefhebberij en tuinieren als spiegel voor het 

leven. 

De lezing wordt gegeven in Bibliotheek Dommeldal in Mierlo.  
De entree is voor onze leden en voor de leden van de bibliotheek € 3,- inclusief 

twee keer koffie/thee. Niet-leden betalen € 5,- Aanvang 20.00 uur. 
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Actie “Tegel eruit, plant erin” op 28 maart. 

 

Bent u al geïnspireerd geraakt door een van de vele activiteiten van Groei & Bloei 
afd. Helmond e.o.? Kom dan ook op zaterdag 28 maart naar tuincentrum Peter 

van Gennip, Medevoort 29. 5707 DD Helmond (bij Brandevoort).  

Onze afdeling van Groei & Bloei is deze dag in zijn tuincentrum te vinden 
vanwege de jaarlijkse landelijke actie “Tegel eruit, plant erin”.  

Iedereen die zaterdag 28 maart tussen 10.00 en 16.00 uur een tegel uit eigen 

tuin inlevert ontvangt twee gratis tuinplanten die door Peter van Gennip 

beschikbaar worden gesteld voor deze actie. De spelregels: 
- De ingeleverde tegel is 30 bij 30 centimeter of (bij kleinere tegels of stenen) 

het oppervlak is in totaal 30 bij 30. 

- Er kan 1tegel per huishouden ingeleverd worden. 
- U krijgt twee planten voor 1 tegel. 

 

U bent deze dag tussen 10.00 uur en 16.00 uur van harte welkom in tuincentrum 
Peter van Gennip. 
 

 
 

 

Excursie naar Hoeve Schettereind en Brookergarden. 
 

Zaterdag 18 april kunt u mee met de excursie naar Hoeve Schettereind in 

Roosteren en naar de Brookergarden bij Venlo. 

Hoeve Schettereind ligt in het buitengebied van Roosteren, een klein dorp in het 
“smalste” en wellicht ook het “groenste” stukje Nederland. Deze authentieke 

woonboerderij met omringende weilanden is met ca. 6500 m² totale 

tuinoppervlakte een prachtige plek om even heerlijk weg te dromen van alle 
drukte in het dagelijkse leven. De eigenaren Harm en Margot Pustjens-Peters 

hebben hier in 2005 hun droomplek gevonden om wonen en werken aan huis te 

combineren met de liefde voor tuinieren. 
Brookergarden, de tuin van Loek en Anne-Marie Gubbels in Hout-Blerick, is een 

zelf ontworpen tuin van 5500m² groot. 

De tuin is gevarieerd van opzet met romantische hoekjes en loopt vloeiend over 

in verschillende thema’s met uitgebalanceerde beplanting en voldoende hoeken 
en hagen om het geheel spannend te houden. Openheid en beslotenheid vormen 

zowel de doelstelling als de uitdaging. 

In beide tuinen zijn duizenden bloembollen geplant en in april ontvouwt zich hier 
een waar bloembollenspektakel. 

Gaat u mee? 
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We vertrekken 9.30 uur vanaf Zwembad De Wissen aan de Keizerin Marialaan in 

Helmond en komen een uur later aan bij Hoeve Schettereind waar we ontvangen 

worden met koffie/thee en gebak. Daarna volgt een rondleiding door de tuin en 
een bezoek aan het bloemschikatelier. Vanaf 12.00 uur gaan we genieten van 

het lunchbuffet, waarna we vertrekken naar de Brookergarden. Ook daar krijgen 

we een rondleiding door de tuin, die afgesloten wordt met koffie/thee en 
(opnieuw) gebak. Geen goede dag om te gaan lijnen dus. 

Rond 16.45 uur hopen we weer in Helmond aan te komen. 

 

Dit keer weer een ouderwets luxe uitje met een lekkere lunch in de tuin.  

De totaalprijs (vervoer, maaltijd, 2x koffie/thee en gebak) is € 37,- per persoon 
voor leden van Groei & Bloei en hun inwonende gezinsleden. Ook mensen die 

geen lid zijn van Groei & Bloei kunnen mee, maar zij betalen iets meer nl. € 42,-. 

 

Aanmelden voor 4 april met een mailtje naar info(at)helmond.groei.nl waarin u 
de volgende gegevens vermeldt: 

Naam, telefoonnummer, adres, wel of geen lid, aantal personen dat mee gaat. 

Deelnamekosten s.v.p. voor 4 april storten op rekening nummer NL86 RABO 
0317 2056 76 ten name van K.M.T.P. afdeling Helmond e.o. 

Heeft u geen e-mail dan kunt u bellen naar Maria Haenen-van den Bosch  

tel. 0492-663704 
Laat ook even weten of u vervoer nodig hebt of zelf wilt rijden en bereid bent om 

passagiers mee te nemen. 

 

 

De volgende nieuwsflits verschijnt in april. 

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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