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Ook deze maand zijn we als maatschappij nog niet zo ver dat onze activiteiten 

van Groei & Bloei afd. Helmond e.o. doorgang kunnen vinden. De lenteworkshop 
bloemschikken van 8 mei en de lezing van 18 mei over “Salvia’s en het stekken 

van Salvia’s” door Wim Swinkels gaan niet door.  
Omdat we ook nog steeds geen Jaarvergadering hebben kunnen houden kunt u 
een mail sturen naar 

info(at)helmond.groei.nl als u het 
Jaarverslag en/of het Financieel 

Jaarverslag wilt ontvangen. Wij versturen 
dit dan per e-mail naar u. 
En heeft u al naar de online lezingen van 

de landelijke organisatie van Groei & 
Bloei gekeken? In mei kunt u er weer drie 

bekijken en als u er eentje gemist heeft 
kunt u die via www.groei.nl terug kijken. 
De moeite waard! 

 
 

En nogmaals: 
Open Tuinendag Groei en Bloei afd. Helmond e.o. zondag 22 augustus. 
 

Tenzij het Covid-19 virus ons ook dan nog gegijzeld houdt organiseren we op 
zondag 22 augustus van 11.00 uur tot 17.00 uur in Helmond en Mierlo e.o. weer 

de Open Tuinendag.  
Graag willen we een groot keuzeaanbod hebben en daarom doen we een beroep 
op u om uw tuin dit jaar open te stellen. Iedereen is van harte uitgenodigd om 

deel te nemen.  
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. 
Mochten de maatregelen rondom het Covid-19 virus u er van weerhouden om uw 

tuin open te stellen, bedenk dat dit een buitenactiviteit is en dat er voldoende 
ruimte is om afstand te houden. Dus meldt u aan en stel uw tuin open!!! 
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Sociale kaart Helmond. 

 
Van de Gemeente Helmond ontvingen we het volgende bericht: 

 
“Als gemeente willen wij onze inwoners zo goed mogelijk ondersteunen. Ook 
willen we dat alle professionals in onze stad goed op de hoogte zijn van het 

brede ondersteuningsaanbod in Helmond. Hiervoor hebben we vorig jaar een 
nieuwe digitale sociale kaart gelanceerd. 

Wat kan ik vinden op www.socialekaarthelmond.nl?  
Op de Sociale kaart Helmond staat een overzicht van niet-commerciële 
organisaties en initiatieven waar iedere inwoner van Helmond in principe gratis 

gebruik van kan maken. 
De opgenomen organisaties hebben allen iets te bieden voor inwoners met een 

ondersteuningsvraag. 
Voor wie is de sociale kaart? 
Inwoners én professionals vinden hier allerlei vrij toegankelijke 

ondersteuningsmogelijkheden in onze stad. Je kunt zoeken op rubrieken, 
zoektermen of organisaties. Verder is er een mogelijkheid om te filteren op 

wijken.   
Neem eens een kijkje en vertel het door!” 

 
 
De volgende nieuwsflits verschijnt in juni. 

Het bestuur is per e-mail bereikbaar via  info(at)helmond.groei.nl 
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