Bekijk de webversie

Nieuwsbrief januari 2019

Beste nieuwsbrieflezer!
Wij hopen er met èn voor u weer een heel mooi Groei- en Bloei-jaar van te gaan maken! In ons
jaarprogramma, verderop in deze nieuwsbrief, vindt u al onze geplande activiteiten.
U kunt alvast een start maken met uw tuin; eind januari organiseren wij weer een snoeicursus,
waarvoor nog enkele plekken beschikbaar zijn! Meer informatie over deze cursus vindt u op
onze website www.liemers.groei.nl.
Ook graag uw aandacht verderop in deze nieuwsbrief voor de vermeerdercursus die wij ook dit
jaar weer samen met Groei & Bloei - Doetinchem organiseren.
Maandagavond 14 januari ontmoeten wij u graag op de eerste lezing van 2019, die als
onderwerp 'het land van de grote vuurvlinder' heeft gekregen. Informeer ook uw vrienden,
vriendinnen, buren en bekenden hierover, zij zijn ook van harte welkom!
Hartelijke groet, namens Groei & Bloei – Liemers,

Tiny Willems, voorzitter

Lezing Het land van de Grote
Vuurvlinder
Maandagavond 14 januari organiseren wij
een lezing gehouden door Philip Friskorn
met als titel: ‘het land van de Grote
Vuurvlinder’.
Uniek in dit ‘land’; het gebied Nationaal Park
Weerribben-Wieden, de Rottige Meenthe in
Zuidwest Friesland, de Lendevallei en de
Olde Maten bij Zwartsluis is de
aanwezigheid van de Grote vuurvlinder, een
vlinder die nergens anders ter wereld
voorkomt.
Ook het vogelleven is hier erg boeiend met het typische rietland en de aanwezigheid
moerasvogels als de Roerdomp en de Rietzanger. In 2002 is de otter geherintroduceerd, die
zich inmiddels over het hele land verspreid heeft.
Philip Friskorn, die wij kennen van eerdere succesvolle lezingen, laat u in deze lezing in woord
en beeld de veelzijdigheid van dit gebied in de vierseizoenen zien.
De lezing, die start om 20 uur, wordt gehouden in zaal Staring, Grietakkers 3, 6905 CD
Zevenaar. De zaal is vanaf 19.45 uur open. Leden, maar zeker ook niet-leden van Groei en
Bloei zijn van harte welkom!
Entree; leden € 2,50, niet-leden € 5,00 inclusief kop koffie/thee en een lot voor loterij.

In februari start weer de vermeerderingscursus!
Als het voorjaar bijna weer aanbreekt, is het tijd voor de vermeerderingscursus bij tuincentrum
Bloemendaal in Drempt!
De cursusdata zijn dit jaar: 28 februari 19.30 uur (theorie-avond), 2 maart 10 uur (praktijk) en 6
april 10 uur (uitpoten en plantjes mee naar huis).
De cursus wordt gegeven door Theo Freriks. Theo was in zijn werkzame leven groen-docent en
hovenier.
Op 28 februari wordt uitleg gegeven hoe plantjes te stekken. Op zaterdag 2 maart wordt het
geleerde door de cursisten in praktijk gebracht: stekken, scheuren en andere technieken
worden gebruikt om planten te vermeerderen. Daarna worden alle kleine plantjes verzorgd door

de medewerkers van het tuincentrum, waarna op zaterdag 6 april de jonge plantjes door de
cursisten in potjes gepoot worden en mee naar huis worden genomen!
Aanmelden kan door een mail te sturen aan: info@liemers.groei.nl.
Cursuslocatie: tuincentrum Bloemendaal, Rijksweg 41 in Drempt.
De kosten voor de cursus zijn:
voor leden van Groei & Bloei € 30,voor niet-leden: € 35,-

Jaarprogramma
Ons jaarprogramma ziet er als volgt uit:
- 14 januari - lezing door Philip Friskorn: het land van de grote vuurvlinder
- 24&26 januari - snoeicursus bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt
- 11 februari - lezing door Monique Wolank: Sissinghurst Castle Garden
- 28 februari, 2 maart, 6 april - vermeerderingscursus bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt
- 11 maart - lezing door Geert Borgogne: nieuwe en houtige gewassen in de tuin
- 23 maart - actie 'Tegel eruit, plant erin' in samenwerking met Intratuin
- 8 april - lezing gehouden door de Vlinderstichting uit Wageningen
- 22& 23 juni - Open tuinen weekend Groei&Bloei - Liemers

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
19.45 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 M.O.BLEIJENBERG@ONLINE.NL. • 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.

