Nieuwsbrief juni 2015

UITNODIGING:

18 juni 2015: Lunchbijeenkomst Peelnetwerk
Op donderdag 18 juni a.s. organiseert Persclub Peelland
een lunchbijeenkomst met als onderwerp: Het Peelnetwerk.
Hiervoor zijn we van harte welkom op de Groene Campus,
Scheepsboulevard 1, 5705 KZ Helmond.
in Helmond.
Het programma is als volgt:
11.45 uur ontvangst in Rabozaal met lunch buffet
12.00 uur lunch/presentatie Peelnetwerk
door Berna Kousemaker & René Dierx
12.40 uur presentatie Jan Krol, directeur Groene Campus
13.00 uur Rondleiding Groene Campus
13.30 uur Rondleiding Food Connection Point (bij voldoende belangstelling)
14.00 uur Einde programma

Aanmelden
Zorg dat je erbij bent en meld je voor 15 juni 2015 aan via: persclubpeelland@gmail.com !

Peelnetwerk
Het Peelnetwerk is een samenwerkingsorganisatie. Deze staat voor een vitale groene ruimte in De Peel. Het Peelnetwerk
zet zich in voor activiteiten die leiden tot een mooiere leefomgeving, een duurzaam bloeiende economie en een prettig
maatschappelijk klimaat. Meer info: www.peelnetwerk.nl.

TERUGBLIK:

Lunchbijeenkomst bij Golden Tulip Hotel West-Ende
Op donderdag 16 april jl. was Persclub Peelland te gast bij Golden Tulip Hotel West-Ende in Helmond.
Na een gastvrije ontvangst met koffie en thee, werd onze groep door Harold Donkers rondgeleid in het
prachtige hotel. We namen een kijkje in alle categorieën kamers en klommen daarvoor van beneden tot aan
het dakterras. Het was een leuke, interessante en verrassende bijeenkomst die werd afgesloten met een
heerlijke lunch. Persclub Peelland bedankt Golden Tulip Hotel West-Ende hartelijk voor de gastvrijheid!
persclub te gast bij het vernieuwde
Tulip
hotel
Zorg dat je erbij bent!

West-Ende

in

Helmond.

SAVE THE DATE: 10 SEPTEMBER 2015

Bezoek aan Green Specialties Holland in Lierop

1

Green Specialties is een innovatief bedrijf met als doel marktleider te
zijn in telen, verwerken en distribueren van kwalitatieve, verwerkbare en
houdbare bladgroenten. Dagelijks leveren zij bladgroenten als spinazie,
rucola, veldsla en babyleafs aan winkels en horeca. Wij nemen een
kijkje. Meer informatie hierover in de volgende nieuwsbrief.
Persclub Peelland persclubpeelland@gmail.com

