Bekijk de webversie

Nieuwsbrief - april 2019
Beste lezer!
Allereerst wil ik onze nieuwe
nieuwsbrieflezers van harte welkom heten!
Terwijl ik dit voorwoord schrijf, schijnt de
lentezon op mijn rug. Heerlijk die eerste
zonnestralen, de tuindeuren weer open.
Voorzichtig verplaatst het leven zich van
binnen naar buiten. We kunnen weer aan de
slag in de tuin, veel bloembollen komen uit,
planten laten hun neus al zien en vissen
zwemmen rond in de vijver. Plantjes kopen,
kwekerijen bezoeken, want de lente is hét
seizoen van groeien en bloeien.
Onze afdeling sluit zich daar goed bij aan, op allerlei gebied. Denk aan de landelijke actie 'Tegel
eruit, plant erin' waar wij bij Intratuin ook aan meewerkten op 23 maart jl. Over de 100 stenen
werden ingeleverd, 2x zoveel planten werden uitgereikt! Geweldig!
De open tuinencommissie is al druk doende met de voorbereidingen voor het Open
Tuinenweekend in juni. Kent u iemand die graag deelnemer wil zijn? Oftewel kent u iemand die
heel graag zijn/haar tuin wil laten bewonderen door geïnteresseerden. Laat het ons weten!
De bloemschikcursussen lopen prima. De tweede groep is ook zeer creatief en elke maand
maken de dames weer prachtige stukken. Wilt u ook wel eens een mooi bloemstuk maken?
Voor de Pasen bijvoorbeeld. Die mogelijkheid is er. Lees verder in deze nieuwsbrief over de
paasworkshop bij Bloemendaal.
Dan is er op 8 april de Algemene Leden Vergadering (ALV), daarna komt Ineke Radstaat van de
Vlinderstichting u een heel interessant verhaal vertellen over vlinders en libellen.
En u kunt zich nog steeds opgeven voor de busreis naar de Gardenista op zaterdag 18 mei.
Kortom; wij zitten niet stil, integendeel!
Ik wens u namens de mede bestuursleden een súper mooie lente.
Vriendelijke groet,
Tiny Willems
voorzitter Groei & Bloei - Liemers

Wij nodigen u van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering, die start om 19.30 uur in
verband met de aansluitende lezing (Nb. de ALV is alleen toegankelijk voor leden).
Agenda Algemene Leden Vergadering Groei & Bloei – Liemers d.d. 8 april 2019

Start: 19.30 uur
1 – opening
2 – notulen algemene leden vergadering d.d. 9 april 2018 *)
3 – inkomende en uitgaande stukken
4 – algemeen jaarverslag 2018*)
5 – financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019
6 – verslag kascommissie
7 – bestuurswisseling (er zijn geen aftredende bestuursleden)
8 - rondvraag & mededelingen

*) de notulen van de ALV van 9 april 2018 en het algemeen jaarverslag 2018 kunt u vinden op
onze website: www.liemers.groei.nl onder het kopje: diversen - nieuwsbrief.
Tijdens de vergadering liggen er een aantal exemplaren van deze verslagen in de zaal ten
behoeve van de aanwezigen.
Aansluitend aan de algemene leden vergadering houdt Ineke Radstaat een lezing over Vlinders
en Libellen in de tuin.

Lezing Groei & Bloei: vlinders en libellen in de tuin
Op maandagavond 8 april komt Ineke Radstaat naar Zevenaar voor een lezing over vlinders en
libellen.
Vlinders zijn geliefde insecten bij veel mensen. Ze hebben een hoge aaibaarheidsfactor en
mooie kleuren. Toch gaat het in Nederland niet zo goed met de vlinders. De Vlinderstichting zet
zich daarom in voor het behoud en herstel van vlinders in ons land. Tuinbezitters kunnen veel
doen voor vlinders.
De ongeveer 60 soorten libellen in Nederland zijn een stuk minder bekend, maar ook hier zet
De Vlinderstichting zich voor in. Het zijn bijzonder fraaie dieren en zeggen daarbij veel over de
kwaliteit van hun leefomgeving. Ze brengen het grootste deel van hun leven onder water door.
Tijdens deze lezing zullen we een kijkje nemen in de intrigerende levenswijze van vlinders en
libellen. Hoe komen ze de winter door? Waar ontmoeten ze elkaar? Welke soorten kun je in je
tuin of in de omgeving verwachten? Na deze avond heeft u flink wat tips om uw tuin om te
dopen in een vlinder- en libellenparadijs.
De lezing, die start om 20.15 uur, wordt gehouden in zaal Staring, Grietakkers 3 te Zevenaar.
De zaal is vanaf 20 uur open. Leden, maar zeker ook niet-leden van Groei en Bloei zijn zoals
altijd van harte welkom! Entree; leden € 2,50, niet-leden €5,00 inclusief kop koffie/thee en een
lot voor loterij. info@liemers.groei.nl – www.liemers.groei.nl

Save the date: dinsdag 10 december 2019
organiseren wij een kerstdemonstratie! Verder info
volgt!
Op excursie naar Gardenista: zaterdag
18 mei 2019! (aanmelden kan nog!)
Van 15 t/m 19 mei wordt op landgoed
kasteel Ophemert een spiksplinternieuwe
tuinshow georganiseerd: ‘Gardenista’.

Gardenista:
Met trots presenteert KMTP / Groei & Bloei
dit nieuwe jaarlijkse buitenevent. Een plek
waar je alles kunt vinden omtrent groen en
groenbeleving. Gardenista is een tuinbeurs.
Een tuinevenement. Maar tegelijk ook veel
meer dan dat! Het is een bijzondere
samensmelting van de groene wereld met
amusement en gastronomie. Naast
groenexperts, heerlijke gastronomie onder
andere uit de eigen moestuin,
bloemschikkunst en amusement is het een
plek waar je inspiratie kunt opdoen voor je
eigen tuin en advies kunt inwinnen over een
eigen tuinontwerp of tuinvraag.
De organisatoren zeggen dat de show lijkt
op de beroemde Engelse ‘Chelsea Flower
Show’, maar dan op zijn Hollands. Net als in
Chelsea zijn er modeltuinen die worden
gekeurd door een erkende jury.
Voor jong en oud, voor elk wat wils wordt
een afwisselend programma aangeboden.
Dit is wat wij Gardenista noemen!
Gaat u met ons mee?!
Samen met Groei & Bloei – Doetinchem
organiseren wij op zaterdag 18 mei een
excursie naar Gardenista.
Leden èn niet leden van Groei en Bloei zijn
van harte uitgenodigd om met ons mee te
gaan!
De bus is gereserveerd!
Wij vertrekken vanaf Doetinchem om 8.30 uur (vanaf parkeerterrein station/openbaar
vervoermuseum/Sturko terrein). In Zevenaar wordt, bij AC Restaurant (Doesburgseweg 43)
tussen 8.45-9 uur gestopt om de reizigers uit de Liemers op te halen.
Wij verwachten rond 16.30 uur (in Zevenaar) en rond 17 uur (in Doetinchem) terug te zijn.
Kosten:
De kosten bedragen voor leden € 28,- en voor niet leden € 33,-. Beide bedragen zijn inclusief
busreis en toegangsbewijs voor Gardenista.
De kosten kunt u over maken op IBANnr. NL 72 RABO 0314 32 96 84, t.n.v. ‘Kon. Mij Tuinbouw
en Plant’ onder vermelding Gardenista en ‘van de namen van de deelnemers’.
De dag is voor u naar eigen inzicht op het terrein van landgoed kasteel Ophemert in te vullen.
Aanmelden:
Heeft u nog vragen of wilt u zich aanmelden? Dit kan tot uiterlijk vrijdag 3 mei 2019 via ons
email adres: info@liemers.groei.nl. Wilt u ook vermelden of u lid of geen lid bent van Groei &
Bloei!
Kijk voor meer informatie op: www.gardenista.nl

Jaarprogramma
- 8 april - algemene ledenavond en lezing gehouden door de Vlinderstichting uit Wageningen
- 18 mei: op dagexcursie naar Gardenista!
- 22& 23 juni - Open tuinen weekend Groei&Bloei - Liemers
- dinsdag 10 december - kerstdemonstratie

Paasworkshop bloemschikken bij Tuincentrum Bloemendaal
Tuincentrum Bloemendaal in Drempt organiseert ook dit jaar weer een paasworkshop voor
geïnteresseerden. De workshop wordt gehouden op woensdag 10 april van 19.30 – 21 uur.
Er kan gekozen worden uit twee soorten bloemstukken om te maken:

1 – halve bol op pin – kosten € 37,50
2 – krans – kosten €27,50
De cursisten moeten zelf een mesje, tang en schaar meebrengen en creatieve zin natuurlijk!
U kunt zich rechtstreeks aanmelden bij Bloemendaal via het volgende email adres:
info@tuincentrumbloemendaal.com, onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer.
Wilt u ook gelijk doorgeven of u een krans of een halve bol op pin gaat maken.

Tuincentrum Bloemendaal, Rijksweg 14 in Drempt. Telefoon 0313 - 47 30 33

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.
Onze lezingen worden gehouden in zaal Staring, Grietakkers 3 te Zevenaar. De zaal is vanaf
19.30 uur open, de lezing start om 20 uur.
Entree; leden € 2,50, niet-leden € 5,00 inclusief kop koffie/thee en een lot voor loterij.

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.

