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Het jaar 2021…………………. 
 

De Algemene Ledenvergadering in februari waarmee we normaal gesproken het 
jaar beginnen wordt i.v.m. de huidige omstandigheden rondom Covid tot nader 
datum uitgesteld. Het jaarverslag is in de maak en zodra dat gereed is laten we 

u dat weten waarna het op verzoek aan u kan worden toegestuurd. 
Annelies Kessels stopt helaas met haar taken als coördinator bloemschikken en 

zal de komende ledenvergadering aftreden als bestuurslid. Wij willen Annelies 
van harte bedanken voor alles wat zij voor onze afdeling van Groei & Bloei 
gedaan heeft en zullen tijdens de Algemene Ledenvergadering op gepaste wijze 

afscheid van haar nemen. 
Ine van de Laar neemt voorlopig waar als contactpersoon bloemschikken;  

zij is bereikbaar op tel. nr. 06-42202393 of per e-mail 
inevandelaarvanvijfeijken(at)hotmail.com 
Als bestuur zijn we bereikbaar op info(at)helmond.groei.nl 

 
Nu alle annuleringen en teleurstellingen in 2020 achter de rug zijn hebben we 

toch een sprankje hoop dat we in 2021 weer interessante lezingen en leuke 
activiteiten voor u kunnen organiseren. 
Voor de maanden maart, april en mei hebben we daarom al een aantal mooie 

lezingen geboekt. Zie hiervoor het voorlopig jaarprogramma dat u bij deze 
nieuwsflits aantreft. Door alle onzekerheden kunnen we op dit moment nog geen 

volledig jaarprogramma aan u presenteren. 
De kans bestaat dat we opnieuw zullen moeten annuleren. Alles hangt natuurlijk 
af van de ontwikkelingen rondom Covid. We houden u via onze nieuwsflitsen op 

de hoogte. 
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VOORLOPIG PROGRAMMA GROEI & BLOEI HELMOND e.o. 2021 

 

 

…………… Algemene Ledenvergadering. Medevoort 9A, Helmond. Aanvang 20.00 

uur.(Uitsluitend toegankelijk voor leden en hun inwonende gezinsleden en 

niet voor introducés) 

 

16 maart Lezing “De Magie van tuinieren” door Wim Paul van der Ploeg.  

 Bibliotheek Mierlo. Aanvang 20.00 uur. 

 

27 maart Paasworkshop bloemschikken. 

 

20 april Lezing “Bladeffecten, kleur en contrast zonder bloemen” door  

 John Ramsbotham. Medevoort 9a, Helmond. Aanvang 20.00 uur. 

 

8 mei Lenteworkshop bloemschikken. 

 

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

Medevoort 9a, Helmond. Aanvang 20.00 uur. 

 

13 juni Natuurmarkt in de Warande, Helmond. 12.00-17.00 uur. 

 
12 t/m 20 juni Nationale Tuinweek. 

 

September Aanvang bloemschikcursussen. 

 

22 augustus Open Tuinendag 

 

November Mien v.d. Burgt-v.d. Paal bloemschikwedstrijd. 

 

November Kerstdemonstratie en uitreiking van de  

 Mien v.d. Burgt-v.d. Paaltrofee. Aanvang 20.00 uur. 

 

December Kerst-/winteractiviteit. 

 

De Plantengroep heeft bijeenkomsten gepland op dinsdag 18-02, donderdag 25-3, 

dinsdag 24-4, donderdag 27-5, dinsdag 22-6, donderdag 9-9 en dinsdag 12-10. 

 

Voor de lezingen in de bibliotheek en de Kerstbloemschikdemonstratie wordt entree 

gevraagd, de lezingen in de werkruimte bij Ria van Mierlo aan de Medevoort zijn gratis. 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de aankondigingen die u in de nieuwsflitsen 

van onze afdeling kunt vinden.  

 

 
 
 


