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Jaarvergadering. 

 
Zoals eerder gemeld is op dinsdag 6 juli onze 
jaarvergadering die we eerder hebben moeten uitstellen. 

Inmiddels is de indeling van de avond een beetje 
veranderd. Het beloofde hapje en drankje blijft en krijgt 

u in de loop van de avond, maar de avond wordt verder 
aangevuld met een lezing van ons lid Wim Swinkels  
“De b(l)oeiende wereld van Salvia’s”.  

U kunt zich voor de jaarvergadering (die plaats vindt bij Karin 
de Vos, Bakelseweg  14, 5735 SC Aarle-Rixtel) nog aanmelden per e-mail naar 

info(at)helmond.groei.nl of bellen naar Karin de Vos, tel. 06-53619706. 
De aanvang van de ledenvergadering is 19.00 uur en iedereen die de 
ledenvergadering bezoekt krijgt een plant mee naar huis. 

De ledenvergadering is uitsluitend toegankelijk voor leden en hun inwonende 
gezinsleden en niet voor introducés. 

 
 
“De b(l)oeiende wereld van Salvia’s” door Wim Swinkels. 

 
Wim Swinkels zal voor velen van u geen onbekende zijn. Hij is jarenlang in 

dienst geweest van de gemeente Helmond en daarnaast 
erg actief in het verenigingsleven. En voor ons niet 
onbelangrijk; de laatste jaren stelde hij tijdens onze Open 

Tuinendag altijd zijn tuin open voor bezoekers. De vele 
bezoekers konden daar genieten van zijn grote passie 

voor salvia’s, een hele tuin vol.  
Na de jaarvergadering zal de heer Swinkels daarom de 
lezing “De b(l)oeiende wereld van Salvia’s” verzorgen. 

De Salvia (salie) is een plant uit de familie van de 
lipbloemigen en omvat ruim 

800 soorten, bestaande uit 
zowel struiken als 
kruidachtige planten. Deze 

laatsten zijn weer onder te 
verdelen in éénjarigen en 

overblijvende vaste planten. 
Salvia’s worden door verschillende vlindersoorten 

als waardplanten gebruikt.  
De heer Swinkels zal deze avond vertellen over de 
verschillende soorten Salvia’s en over het stekken daarvan. 

De lezing begint om 20.00 uur en is ook toegankelijk als u geen lid bent. 
 

 
De volgende nieuwsflits verschijnt in augustus. 
Het bestuur is per e-mail bereikbaar via  info(at)helmond.groei.nl 

https://images.freeimages.com/images/large-previews/ec4/meeting-room-1480575.jpg
mailto:info@helmond.groei.nl
javascript:open_compose_win('to=info%40helmond.groei.nl&thismailbox=INBOX');

