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Van de redactie: 

 

Groenliefhebbers, 

Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief van mei 2022. 

 

Wat wordt er zoal geboden: 

 

• De eerste excursie is naar de bijenvereniging let op de aanmeldtijd is nog maar kort!! 

• Dan een bezoek aan de pluktuin ‘Miss Hyacinth’in Sint Oedenrode. 

• Wat informatie over Bloemschikken 

• Open Tuinen estafette met de tuinen van onze afdeling die op 12 juni te bezoeken zijn. 

• Ten slotte een kleine terugblik naar de Algemene Leden Vergadering. 

 

Veel leesplezier. 
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Vrijdag 13 mei 2022 wordt er door de vereniging Groei & Bloei een bezoek gebracht aan de 

tuinen van bijenvereniging Ambrosius in Veldhoven. De bijenvereniging bestaat dit jaar 95 

jaar.  

Adres: Berkt 37, Veldhoven. 

De bijenvereniging heeft twee bijzondere tuinen, waar veel planten gekweekt worden ten 

behoeve van de bijen, die zij verzorgen in de kasten. 

De bijentuin vormt samen met de belevingstuin de BijenBerkt. Leden van de vereniging en 

vrijwilligers hebben de tuin aangelegd. De aanleg van de bijentuin is in het voorjaar van 2014 

van start gegaan. 

In de tuin staan bloemen, planten, struiken en bomen die vooral geschikt zijn voor: 

honingbijen, solitaire bijen, hommels en vlinders. Er is ook een vijver die er voor zorgt dat de 

bijen voldoende te drinken hebben en voor een optimale vochtigheidsgraad in de bijenkast 

kunnen zorgen. 

Het programma begint om 14 uur met het drinken van een kopje thee of koffie. 

Er zijn vrijwilligers die ons rondleiden. Er kunnen veel mensen in de tuinen, maar de groepen 

moeten niet te groot zijn, omdat het dan moeilijk wordt om elkaar en vooral de vrijwilligers te 

verstaan. 

Gevraagd is daarom of u zich van te voren wilt aanmelden. Dan kunnen er meer vrijwilligers 

komen en heeft iedereen ruimte om de vrijwilligers vragen te stellen. 

Wilt u daarom uiterlijk woensdag 11 mei aan mij laten weten dat u komt. 

Om u aan te melden heb ik nodig: 

    uw lidmaatschapsnummer en  

    een telefoonnummer waar ik u kan bereiken. 

Als u geen lid bent geldt uw inschrijving als u zich bij mij aanmeldt  

    met vermelding van een telefoonnummer 

    en na betaling van € 5,00 op girorekening 

      NL96INGB0005417585   tnv      

    Kon Mij Tuinbouw en Plantkunde 

onder vermelding van  “bezoek bijentuin” 
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Aanmelden bij voorkeur per e-mail 

Mailadres: hendrikvandeijk@yahoo.com 

Telefoon: 0402553221  

 

--------------------------------------------------- 

 

De pluk- en open theetuin 'Miss Hyacinth' is op vrijdag 17 juni vanaf 14.00 uur te bezoeken. 

In het buitengebied van Sint-Oedenrode ligt deze mooie pluktuin rond een grote waterpartij. 

Je kunt er zelf een boeket plukken, waarvan de prijs wordt bepaald door de omvang van de 

stelen onderaan het boeket. 

website: https://www.misshyacinth.nl/pluktuin/ 

Adres: Damianenweg 26 

  Sint Oedenrode 

Leden Groei en bloei gratis, niet leden 5 euro. 

Aanmelden bij: Adrie Verhoeven 

Telefoon nr  0402831119 

Aanmelden tot 12 juni 

(Foto Google Maps) 

mailto:hendrikvandeijk@yahoo.com
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Voor iedereen die van bloemschikken houdt en er verder mee aan de slag wil gaan……… 

Voor het volgende seizoen september 2022 - mei 2023 heeft de bloemschikcommissie weer 

van alles in petto : 

- Er staan doe-avonden - met uitdagende opdrachten / thema’s -  en een basistechniek-cursus / 

en een cursus voor gevorderden gepland. 

- We zijn een workshop in september aan het plannen in een pluktuin 

- Ook denken we aan workshops rond een thema, bijv herfst of Kerst. 

- We hebben een nieuwe locatie gevonden : het Sint Joriscollege  Roostenlaan 296 in 

Eindhoven heeft prachtige, ruime handarbeidlokalen ! 

- De vertrouwde dag en tijd blijft het zelfde :  donderdagavond vanaf 19.30 uur, tot ongeveer 

22.00 uur, helaas zijn de precieze data nog niet bekend. 

  Maar zo gauw we meer weten …Wij hebben er zin in !Jullie ook ?? 

Voor nadere info kun je altijd terecht bij  Petra Noordzij  petrawalik@gmail.com en/ of 

Gheert Leenders  gajleenders@upcmail.nl 

    

Groei en Bloei sier- en moestuin app 

Waarschijnlijk zijn niet alle leden van Groei en Bloei op de hoogte van het bestaan van een 

sier- en moestuinapp. Op deze app kun je vragenstellen over of iets aanbieden voor de sier en 

of moestuin. Soms wordt er ook een foto geplaatst van iets moois in de tuin. 

Als je deel wilt nemen, stuur dan een appje naar Petra Noordzij tel nr 0650998904 

 

Wij doen mee aan de Open Tuinen Estafette, zie de folder. 

Open Tuinen Groei en Bloei Eindhoven – de Kempen zijn op 12 juni 2022 
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Frans Mollen 

Van Tuijlhof 2 5525 CK Duizel* 

Ruim 800m2 tuin. Met diverse borders en eilandborders die van alle kanten even 

aantrekkelijk zijn. Overal kleur, maar wel op evenwichtige wijze toegepast. Een 

inspiratiebron hoe een tuin het hele jaar rond aantrekkelijk kan zijn. 

Zoveel te zien, zoveel te genieten. 

Geopend van 11.00 uur tot 17.00 uur 

     Frans Mollen 

Maria van Riel en Wim Huijbregts 

Sint Janstraat 68  5525 BK Duizel* 

Een tuin voor bezinning en rust. Een waar bomenparadijs waar het gefilterde licht en open 

plekken zorgen voor talrijke kleurschakeringen. Overal zijn mooie zichtlijnen gecreëerd, naar 

beelden, vijvers, en akkerland. Ook de Japanse tuin past volledig in de sfeer. 

 Met 1,3 hectare, een tuin om ruim tijd voor te nemen. De tuin is geschikt voor  rollators. 

Geopend van 12.00 uur tot 17.00 uur 

      Wim Huijbrechts 

Frank van Vliet en Berry van Elderen 

Akkerstraat 9 5525 KV Duizel* 

De tuin is ongeveer 2000m2, ingericht, een ander deel is nog in gebruik als moestuin en als 

boomgaard. 

De tuin heeft een padenstructuur met hagen en bomenrijen. In de vakken en tuinkamers een 

bonte verzameling van vaste planten en bollen. 

In de tuin o.a. een “bostuin”, gazon met treurbeuk, grastuin waarin pergola met Wisteria,  

Rhododendron border. 

Delen van de tuin zijn netjes, sommige kunnen en mogen verwilderen. 
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Geopend van 12.00 uur tot 17.00 uur 

     

Leny en Wim van Gompel 

 

Molenstraat 28  5541 CL Reusel 

In deze knusse tuin van ongeveer 1100m2, valt de karakteristieke Cornus kousa sinensis  

meteen op. Maar ook de wonderboom, meidoorn, grote kiwi's en esdoorn zijn goed geplaatst 

en geven de tuin sfeer. In de vele plantenborders valt van alles te zien, maar ook te ruiken, 

want de diverse rozen verspreiden een heerlijke geur.   

Geopend van 10.00u tot 17.00 uur 

 

*Deze tuinen zijn ook open in het kader van DOT (Duizel Open Tuinen) 

Geen professionele tuinen, maar tuinen van liefhebbers die graag tuinieren en er graag over 

vertellen. 

Niet al de tuinen zijn “aangeharkt”. 

Parkeren kan niet altijd in de straat, wel op het centrale plein in het dorp. 

Route naar Duizel via Eersel, i.v.m. wegwerkzaamheden. 

 

 

Algemene Leden Vergadering 

Op donderdag 3 maart is op de ALV afscheid genomen van het voltalige bestuur. 

Voorlopig heeft Wilma Walenberg, hoofdbestuur, het voorzitterschap overgenomen. Samen 

met Arjan Scheele, penningmeester en Liduina van Neerven, secretaris, gaat zij onderzoeken 

of een doorstart mogelijk is. 

Tijdens de vergadering kregen de scheidende bestuursleden een afscheidscadeau en een bos 

bloemen. 
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Omdat ook Mary Roelofs stopte met haar functie als commissielid Bloemschikken werd ook 

zij in de bloemetjes gezet. 

 

         

Hans Verburg (penningmeester). 

    Yolande Hezemans (secretaris) 

         Tiny Roelofs (voorzitter) 

 

          

Tiny Roelofs kreeg ook nog een onderscheiding en 

       Mary een bos bloemen. 
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En nog wat Keukenhof impressies……… 

 


