Bekijk de webversie

Nieuwsbrief december 2018 - Liemers
Beste lezer!
Wat leuk dat u onze nieuwsbrief geopend heeft om te lezen!
Deze nieuwsbrief is alweer de laatste van dit jaar.
2018 was een succesvol jaar met leuke leerzame
ledenavonden, met een grote opkomst tijdens het open tuinen
weekend en niet te vergeten de vele nieuwe bloemschikdeelnemers, zelfs zoveel dat wij
afgelopen oktober een extra cursus gestart zijn!
Ook 2019 belooft weer een leuk tuinjaar te worden! Zo gaan wij aan de slag om in mei samen
met de afdeling Doetinchem voor u een dagtocht naar Gardenista te organiseren en maken wij
alweer plannen voor ons open tuinen weekend van 22&23 juni.
In deze nieuwsbrief bieden wij u aan om deel te nemen aan de inmiddels bijna jaarlijkse
snoeicursus in Drempt!
Ook organiseren wij in februari weer een vermeerdercursus. Hierover ontvangt u in een
volgende nieuwsbrief meer informatie.
Vanachter mijn toetsenbord wens ik u, mede namens het voltallige bestuur, ook al is dat
misschien nog wat vroeg, fijne feestdagen en een heel bloemrijk 2019 toe!
Hartelijke groet,
Tiny Willems
Voorzitter Groei & Bloei – Liemers

Snoeicursus
Dit jaar opnieuw organiseren wij samen met tuincentrum Bloemendaal in Drempt en Groei &
Bloei – Doetinchem een snoeicursus voor leden en niet-leden.
Het snoeien van de tuin is elk jaar weer nodig. Mensen vragen zich af hoe en of de Hortensia
gesnoeid moet worden of wat te doen met een struik of boom die veel te groot geworden is voor
de tuin!
De cursus bestaat uit 24 januari (theorie-avond) en 26 januari (praktijk dag) en wordt gegeven
door Theo Freriks.
Theo Freriks was in zijn werkzame leven groen-docent en hovenier.
Neem uw buurvrouw, vriend of kennis mee, dan is de cursus wellicht nog plezieriger!
De cursus wordt gehouden in tuincentrum Bloemendaal, Rijksweg 14, 6996 AC Drempt.
Bent u lid van Groei & Bloei dan betaalt u €20,-.
De kosten voor niet-leden zijn € 25,-.
Deze bedragen zijn inclusief koffie/thee en op zaterdag soep en broodjes!
Betalen kunt u bij aanvang van de cursus.
Heeft u nog vragen of wilt u zich aanmelden, dan kan dat door een mail te sturen naar:
info@liemers.groei.nl.

Ons jaarprogramma
Ons jaarprogramma 2019 ziet er als volgt uit:
De hieronder genoemde ledenavonden starten om 20 uur en zijn om ca. 22 uur afgelopen. De
zaal is vanaf 19.30 uur geopend.
- 14 januari
Philip Friskorn: het land van de grote vuurvlinder
- 24&26 januari
Snoeicursus bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt in samenwerking met Groei&Bloei –
Doetinchem

- 11 februari
Monique Wolank: Sissinghurst Castle Garden
- 28 februari (theorie), 2 maart (praktijkdag), 6 april (verspenen en ophalen stekjes)
Vermeerderingscursus bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt in samenwerking met Groei&
Bloei – Doetinchem
- 11 maart
Geert Borgogne: nieuwe en houtige gewassen in de tuin
- 23 maart
Actie 'Tegel eruit, plant erin' in samenwerking met Intratuin
- 8 april
Algemene Leden Vergadering, gevolgd door een lezing gehouden door de Vlinderstichting uit
Wageningen
- 15 t/m 19 mei: Gardenista op Kasteel Ophemert
- 22 & 23 juni
Open tuinen weekend Groei&Bloei - Liemers

Gardenista
Gardenista is het nieuwe landelijke
evenement van Groei & Bloei.
Komend jaar wordt dit gehouden van 15 t/m
19 mei op kasteel Ophemert in de gemeente
Herwijnen, ook wel de 'Heerlijkheid van de
Betuwe' genoemd.
Vijf dagen Chelsea Flower Show, maar dan
op zijn Nederlands. Qua sfeer een mix van
Heel Holland bakt! en het Oerolfestival.
Samen met Groei & Bloei - Doetinchem
organiseren wij een excursie hierheen. In
het nieuwe jaar leest u hier meer over.
Kijkt voor meer informatie over Gardenista
alvast op: www.groei.nl.

Welkomstgeschenk voor nieuwe
leden nu ook voor u!
Nieuwe leden die zich voor eind van dit jaar
aanmelden, ontvangen gratis de hiernaast
afgedrukte vogelvoeder’druppel'.
U als lid van Groei & Bloei, heeft nu ook de
mogelijkheid deze vogelvoeder’druppel' aan
te schaffen voor €15,00 (winkelwaarde €
27,99).

Bestellen kan alleen
via info@liemers.groei.nl.
LET OP: uw bestelling wordt pas definitief
als het bedrag van € 15,00 is overgemaakt
op rekening: NL 64 RABO 038 48 57 752
t.n.v. KMTP en o.v.v. van uw naam en
adres.
Bestellen kan tot uiterlijk 23 december a.s.

Colofon
info@liemers.groei.nl
www.liemers.groei.nl
Ons bankrekeningnummer is: NL64 RABO 0384 8577 52 ten name van K.M.T.P. (Groei &
Bloei) afdeling Liemers.

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@liemers.groei.nl toe aan uw adresboek.

