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De lezing over Rhododendron gaat helaas niet door. In plaats daarvan hebben
we op 18 oktober een lezing over “Bijzondere bomen en heesters”.
Zie verderop in deze nieuwsflits.
Herfstworkshop Bloemschikken zaterdag 8 oktober.
Zaterdagmiddag 8 oktober organiseren we onder begeleiding van Ina Doornbos
en Harma de Bie een herfstworkshop bloemschikken. Deze wordt gegeven in
Wijkhuis De Westwijzer, Cortenbachstraat 70, 5707 TJ Helmond en duurt van
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.
Het maximale aantal deelnemers is 24 en “Vol is vol”.
U kunt zich tot 1 oktober 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
“Herfstworkshop”.
Let op: aanmelden kan
door én een mail te
sturen naar
info(at)helmond.groei.nl
én door de onkosten
naar onze bankrekening
over te maken en niet
door slechts één van
beide te doen.
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“Bekend maakt bemind; Bijzondere bomen en heesters.”
Door Bea van Grinsven, dinsdag 18 oktober 20.00 uur.
Na haar verhuizing in 2006 stond Bea van Grinsven voor de taak om een groot
terrein van anderhalve hectare in Zijtaart in te richten als tuin en ze kwam al
snel tot de ontdekking dat ze met de bomen en heesters moest beginnen.
Opgegroeid op een bovenhuis boven het bedrijf van haar ouders zat de groene
achtergrond er niet vanzelfsprekend in, maar door veel te lezen over groen,
cursussen te volgen en door vaak mee te gaan met excursies, open dagen en
kwekers te bezoeken heeft ze zich veel kennis eigen gemaakt en dit toegepast in
haar tuin. Het ontwerp voor de tuin is gemaakt door Arend-Jan van der Horst,
maar de beplanting is in eigen beheer gedaan.
Het lidmaatschap van de Nederlandse Dendrologische Vereniging droeg bij aan
een kennismaking met het bijzondere assortiment van de diverse kwekers, in
Nederland maar zeker ook in Engeland en Frankrijk.
Inmiddels is haar “Bomentuin Doornhoek” uitgegroeid tot een door de NDV
gecertificeerd arboretum met veel aandacht voor zeldzame, onbekende bomen
en heesters.
Veel aandacht gaat uit naar de geslachten Euonymus (kardinaalsmuts), Sorbus
(lijsterbes), Acer (esdoorn) en Rhododendron. Enkele zeer zeldzame bomen in
haar tuin zijn Meliosma veitchiorum, Tilia endochrysea en Disanthus cercidifolius.
Tijdens de lezing zal zij vertellen hoe het allemaal zover gekomen is; van
volkomen leek tot enthousiaste verzamelaar.
De lezing vindt plaats
in de werkruimte van
Ria van Mierlo,
Medevoort 9A,
Helmond.
Entree voor leden van
Groei & Bloei is gratis,
niet-leden betalen
€ 5,-.

Om in uw agenda te zetten:
-

29 november
30 november
29 november

Mien van de Burgt – van de Paal Bloemschikwedstrijd.
Kerstbloemschikdemonstratie.
Lezing over Evolutie door Ron Vodegel in Bibliotheek Mierlo.

De volgende nieuwsflits verschijnt in november.
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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