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Jaarvergadering. 

 

Wij willen u hierbij graag uitnodigen voor de 

jaarlijkse algemene ledenvergadering die we eerder 

hadden uitgesteld. Voorafgaand aan de lezing van 

15 maart vindt de jaarvergadering plaats in 

bibliotheek Dommeldal, Dorpsstraat 113 in Mierlo, 

aanvang 19.00 uur. 

Maria Haenen-van den Bosch en Ria van Mierlo-van 

Koll zijn aftredend en herkiesbaar. 

Aan het einde van de jaarvergadering wordt onder de 

aanwezige leden een aantal planten verloot. 

De jaarvergadering is uitsluitend toegankelijk voor leden van Groei & Bloei afd. 

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

 

 

De Alpen flora en fauna. 

 

Koos en Suzanne Middeljans nemen ons mee door de Queyras, een deel van de 

Franse Alpen tegen de Italiaanse grens. We zien zeldzame bergbloemen, 

orchideeën, steenbokken, gemzen, alpenmarmotten, vlinders etc.  

Zij hebben hier 16 jaar lang in alle seizoenen gelopen, meestal 4 keer per week 

of meer en kennen het gebied heel 

goed. Deze avond willen zij vooral heel 

veel laten zien en, behalve korte 

toelichtingen, niet te veel praten.  

Voor de pauze ziet u foto's van Suzanne 

van orchideeën en fraaie, vaak zeldzame 

bergbloemen op grote hoogte en ook 

foto’s van steenbokken, gemzen, 

Alpenmarmotten, vlinders e.d. Na de 

pauze laat Koos een aantal korte films 

van de Alpen, de vlinders en de dieren 

zien. De lezing is om 20.00 uur in 

Bibliotheek Dommeldal in Mierlo.  

Entree voor leden van Groei & Bloei en voor leden van de bibliotheek is € 3,-. Als 

u geen lid bent betaalt u € 5,-. Dit is inclusief een kopje koffie of thee.  

Vooraf aanmelden kan evt. via:  

https://dommeldal.op-shop.nl/440/lezing-alpenflora-en-fauna-door-koos-en-

suzanne-middeljans 

https://dommeldal.op-shop.nl/440/lezing-alpenflora-en-fauna-door-koos-en-suzanne-middeljans
https://dommeldal.op-shop.nl/440/lezing-alpenflora-en-fauna-door-koos-en-suzanne-middeljans
about:blank
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Bezoek Plantengroep aan Gerbera-kwekerij. 

 

Op dinsdag 22 maart 2022 brengen we om 10.00 uur een bezoek aan een 

Gerbera-kwekerij in Helden en krijgen daar een rondleiding. 

Na een jarenlange teelt van zowel gerbera’s als germini’s heeft Gerja Helden zich 

vanaf juni 2020 bijna geheel gespecialiseerd in grootbloemige gerbera’s. 

Als u na de rondleiding een boeket gerbera’s mee 

naar huis wilt nemen kunt u dit vooraf op de site 

bestellen bij “winkel”. Het boeket staat dan, na 

afloop van de excursie, klaar en kunt u dan mee 

naar huis nemen. Kijk op 

https://www.gerjahelden.nl/winkel voor 

keuzemogelijkheden en prijzen (contant betalen). 

De entree en rondleiding zijn gratis voor leden (en 

inwonende gezinsleden) van Groei & Bloei, niet-

leden betalen € 5,- per persoon. 

Graag zien wij u op dinsdag 22 maart om 10.00 

uur bij de ingang van de Gerbera-kwekerij, 

Dekeshorst 25, 5988 NX Helden  

U kunt zich aanmelden door uiterlijk 15 maart 

(maar liefst eerder) een mail te sturen naar 

info(at)helmond.groei.nl Niet-leden kunnen het 

verschuldigde bedrag van € 5,- over maken op 

bankrekeningnr. NL86 RABO 0317 2056 76 ten name van de KMTP afdeling 

Helmond e.o. onder vermelding van “Gerbera-kwekerij”. 

 

 

Workshop Pasen bloemschikken. 

 

Zaterdag 9 april 

organiseren we onder 

begeleiding van Ina 

Doornbos en Harma de Bie 

twee workshops Pasen. 

Beide workshops worden 

gegeven in Wijkhuis De 

Westwijzer, 

Cortenbachstraat 70,  

5707 TJ  Helmond en u 

kunt kiezen tussen  

‘s ochtends 10.00-12.00 

uur en ‘s middags  

14.00-16.00 uur. 

De kosten zijn € 25,- voor 

leden van Groei & Bloei en € 30,- voor niet-leden. Dit is inclusief een kopje koffie 

of thee, een ondergrond en alle materialen die nodig zijn om een bloemstuk te 

maken. 

Alle cursisten gaan na afloop met een schitterend bloemstuk naar huis! 

 

Aanmelden voor de Workshop Pasen kan door voor 25 maart 2022 een mail te 

sturen naar info(at)helmond.groei.nl onder vermelding van “Workshop Pasen”  

met daarbij de keuze voor de ochtend of de middag en uw naam, e-mailadres en 

telefoonnummer. 

https://www.gerjahelden.nl/winkel
mailto:info@helmond.groei.nl
mailto:info@helmond.groei.nl
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Uw aanmelding is definitief als u de kosten voor de workshop betaald heeft op 

bankrekeningnummer NL86 RABO 0317 2056 76 t.n.v. K.M.T.P. Helmond e.o. 

onder vermelding van “Workshop Pasen”.  
Na aanmelding en betaling van de workshop volgt per mail een bevestiging. 

Mocht een dagdeel vol zitten dan nemen we contact op met u. 

 

 

 

De volgende nieuwsflits verschijnt in april. 

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

via het secretariaat: Ria van Mierlo, tel. 0492-546152. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Foto’s op deze pagina en de Alpen op pagina 1 zijn van Suzanne en Koos Middeljans) 
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