Bekijk de webversie

Nieuwsbrief september 2018 - Liemers
't Is weer voorbij die mooie zomer…………..
Alhoewel …. terwijl ik dit opschrijf is het nog 27 graden buiten.
Wat hebben we kunnen genieten van het prachtige (soms
zelfs tè warme) weer! Planten smeekten om water en het
waterbedrijf adviseerde niet te sproeien. Veel tuinliefhebbers
hebben de buxusmot 'vervloekt’, anderen zijn enigszins blij dat
ze eindelijk een ander haagje, plant of struik kunnen planten.
Het lijkt al weer zo'n poos geleden dat we het Opentuinen weekend organiseerden. 15 families
hebben dit jaar hun tuin opengesteld voor publiek! 10 tuinen waren al vaker open geweest, 5
nieuwe tuinen waren er dit jaar bij! Maar liefst een kleine duizend bezoekers hebben de tuinen
bewonderd. GEWELDIG!
En dan zijn we weer toe aan ons nieuwe seizoen; wij tellen namelijk van september t/m juni.
Binnen deze periode houden wij immers onze meeste activiteiten.
Voor de bloemschikcursus, die in oktober weer start, hebben zich maar liefst 14 nieuwe
deelnemers zich aangemeld. Wij hebben een tweede docent gevonden en bij het NME gebouw
in Zevenaar was op een andere dinsdag nog ruimte voor ons, dus starten we met een extra
cursusavond. Grandioos dus!
De cursisten wensen wij allemaal heel veel succes en plezierige avonden toe.
Wij hopen u weer op onze ledenavonden te kunnen begroeten, temeer omdat wij weer
inspirerende en gedreven sprekers hebben 'gecontracteerd'.
Informeer ook uw vrienden, vriendinnen, buren en bekenden hierover, want die zijn ook hartelijk
welkom.
Namens bestuur Groei & Bloei – Liemers,
Tiny Willems, voorzitter

Presentatie door Frans ter Bogt: het
ontstaan van het landschap in Oost
Nederland.

Op maandag 8 oktober geeft Frans ter Bogt
een presentatie voor Groei & Bloei over ‘het
ontstaan van het Landschap in Oost
Nederland (Achter Rijn en IJssel)’. Voor de
pauze presenteert hij zijn slogan: vanaf Jan
en Juul (vroeger Adam en Eva) tot nu over
flora en fauna.
Na de pauze vertelt hij ons, hoe ‘je met weinig geld en eenvoudige middelen de biodiversiteit in
je eigen omgeving kunt vergroten’.
Natuurlijk zijn niet alleen leden maar ook geïnteresseerden van harte welkom om deze
presentatie bij te wonen!
Locatie: Zalencentrum Staring, Grietakkers 3 in Zevenaar
Aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30)
Entree; leden € 2,50, niet-leden € 5,00 inclusief kop koffie/thee en lot voor loterij

Jaarprogramma
Ons jaarprogramma 2018 / 2019 ziet er als volgt uit:
- 12 november - Sander Sanders: pompoenen, een lust voor het oog, een streling voor de tong.
- 14 januari - Philip Friskorn: het land van de grote vuurvlinder
- 11 februari - Monique Wolank: Sissinghurst Castle Garden
- 11 maart - Geert Borgogne: nieuwe en houtige gewassen in de tuin
- 8 april - lezing gehouden door de Vlinderstichting uit Wageningen

Hartelijk welkom nieuwe Groei & Bloei
leden:
- de heer Bouman, Lathum
- mevrouw Van Engen, Zevenaar
- mevrouw Janssen, Westervoort
- de heer Stokman, Zevenaar
- mevrouw Groen, Westervoort
- de heer Van Miltenburg, Duiven
- mevrouw Arends, Babberich

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.
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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.

