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Jaarvergadering dinsdag 28 februari. 

 

In de vorige nieuwsflits werd als datum voor 

de jaarlijkse algemene ledenvergadering 
maandagavond 20 februari genoemd. Maar 

dan is het carnaval………… 

Daarom willen u hierbij graag uitnodigen 
voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering 

op de nieuwe datum: dinsdag 28 februari. 

Deze zal plaats vinden bij Ria van Mierlo, 
Medevoort 9a, 5707 DD, Helmond, aanvang 19.30 

uur. Er zijn geen bestuursleden die aftreden, benoemd of herbenoemd moeten 

worden. Na afloop van de vergadering kunnen we onder het genot van een hapje 

en een drankje gezellig bijpraten.  
De jaarvergadering is uitsluitend toegankelijk voor leden van Groei & Bloei afd. 

Helmond e.o. en hun inwonende gezinsleden en níet voor introducees. 

 
 

Bezoek aan Rozenkwekerij van der Hulst, 

14 februari.  

   
De plantengroep gaat dinsdag 14 februari 

(Valentijnsdag!) ’s ochtends op bezoek bij 

Rozenkwekerij van der Hulst in Meterik en 
krijgt daar een rondleiding door het bedrijf. 

Het familiebedrijf is gespecialiseerd in 

grootbloemige kwaliteitsrozen en maakt voor 
de gewasbescherming zo veel mogelijk 

gebruik van de biologische vijanden van de 

rozen, zoals roofmijten. Er wordt veel 

aandacht aan besteed om betere, goed 
houdbare en mooi ogende grootbloemige 

rozen te krijgen, waarbij ook de geur niet 

vergeten wordt. 
Na afloop van de rondleiding kunt u in de 

winkel van het bedrijf naar hartenlust inkopen 

doen.  
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U bent allen om 10.00 uur welkom bij Rozenkwekerij van der Hulst, 

Hazenkampweg 25, 5966 NC  Meterik. Wel graag vooraf aanmelden op 
info(at)helmond.groei.nl De rondleiding kost € 5,- voor leden van Groei & Bloei 

(en inwonende gezinsleden) en € 10,- als u geen lid bent. Hiervoor krijgt u 

behalve de rondleiding ook een kopje koffie/thee en vlaai. De onkosten graag 
voor 7 februari overmaken op  

NL86 RABO 0317 2056 76 t.n.v. K.M.T.P. Helmond e.o.  
Vervoer is op eigen gelegenheid. U kunt hier evt. onderling afspraken over 

maken. 
 

 

Groei & Bloei Helmond e.o. 125 jaar in 2024. 
 

Afgelopen jaar heeft de landelijke vereniging Groei & Bloei het 150-jarig bestaan 

gevierd. Volgend jaar is het de beurt aan onze afdeling om een feestje te vieren; 
Afd. Helmond e.o. bestaat 125 jaar in 2024. We zijn al druk bezig met een aantal 

extra activiteiten die we dan op touw willen zetten en zullen u te zijner tijd meer 

laten weten. 

 
 

Wandelingen. 

 
Als u graag wandelt en meer wilt leren van de natuur om u heen kijk dan eens 

op de website van het IVN: https://www.ivn.nl/afdeling/helmond Daar staan 

regelmatig mooie wandelingen aangekondigd. 
 

 

De volgende nieuwsflits verschijnt in maart. 

Het bestuur is per e-mail bereikbaar via info(at)helmond.groei.nl of telefonisch 
via het secretariaat: Ria van Mierlo, tel. 0492-546152. 
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