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Lezing. 
 

Bij het verschijnen van de vorige nieuwsflits hoopten 
we stilletjes dat we weer konden beginnen met de 

lezingen, maar jammer genoeg hebben we in overleg 
met de bibliotheek in Mierlo moeten besluiten de 
lezing “De Magie van Tuinieren” door Wim Paul van 

der Ploeg op 16 maart niet door te laten gaan. 
 

 
Jaarvergadering. 
 

Voor de jaarvergadering kunnen we in de huidige omstandigheden nog geen 
datum vast leggen.  

Het jaarverslag van 2020 is wel klaar; als u dit wilt ontvangen kunt u dit laten 
weten via info(at)helmond.groei.nl dan sturen wij u het jaarverslag per e-mail 

toe. 
 
 

Bloemschikcursus en Paasworkshop Bloemschikken. 
 

De bloemschikcursus van 10 maart gaat niet door en op dit moment is nog niet 
bekend of de bloemschikcursus van 17 maart en Paasworkshop Bloemschikken 
van 27 maart door gaan. Als we meer weten sturen we hierover een bericht. 

 
 

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. 

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