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Afdeling  Noord-Limburg 

 

NIEUWSBRIEF 

Nieuwsbrief 16 september 2019 

Welkom bij Groei & Bloei Noord-Limburg  

Inleiding 

U ontvangt deze nieuwsbrief om U te attenderen op de eerstvolgende 
publieksactiviteit van onze afdeling. Het betreft een workshop over het verwerken van 
fruit uit eigen tuin door Marie-Jose Meertens op maandag 23 september in 
Zalzershoaf Hout-Blerick. 
Verder bevat deze brief informatie over groenactiviteiten en aanverwant nieuws. 

https://noord-limburg.groei.nl/index.php?id=100518


 

Verwerken van fruit uit eigen tuin 23 september 2019 

Bijna iedereen heeft wel eens jam gemaakt of zelfgemaakte jam gegeten. Dat is 
lekker, maar niet zo bijzonder. 
Vers vruchtensap en af en toe een fruitig borreltje wil ook wel smaken. Iedereen heeft 
zijn eigen ervaringen en tips. 
Op maandag 23 september verzorgt Marie Jose Meertens een lezing over het 
verwerken van fruit uit eigen tuin. 
Tijdens deze bijeenkomst praten we met elkaar over interessante en handige zaken 
rondom het conserveren van fruit. Marie Jose helpt U bij het kiezen van fruitrassen die 
een plaats in uw tuin verdienen. Natuurlijk komen ook technieken en recepten voor 
het maken van jam, sap, dessertsaus en likeurtjes aan de orde. 
En ............... U mag proeven. 

Aanvang: 19.30 uur 
Locatie:    a.c. ‘Zalzershaof’, Zalzerskampweg 64, 5926 PL Hout-Blerick. 



 

Zuid Nederlandse Kampioenschappen Bloemschikken 

Zondag 6 oktober 2019 organiseert de werkgroep ZNK Bloemschikken in 
samenwerking met Groei & Bloei afdeling De Langstraat het ZNK Bloemschikken. De 
inschrijving is inmiddels gesloten. 
Wilt U komen kijken? Tussen 11.00 en 16.00 uur bent U van harte welkom. De 
entreeprijs is € 2,-. 
   
Meer informatie 

https://noord-limburg.groei.nl/index.php?id=99508


 

Bloementapijt in Roermond 



In september wordt het 25e Bloemtapijt gelegd aan de Kapel in het Zand in Roermond. 
De leden van de werkgroep stellen het op prijs om zo veel mogelijk bezoekers te 
verwelkomen bij deze heugelijke gebeurtenis. 
Het tapijt is uniek voor Nederland en is nog altijd gratis te bezoeken, dit jaar van 14 
t/m 19 september a.s. 
Als U komt krijgt U tekst en uitleg en kunt U ook nog de 13 staties van Cuypers gaan 
bewonderen. 

Openingstijden: 
Van 10.00 tot 17.00 uur. In de middaguren is de kapel zelf ook open waar een foto 
tentoonstelling is over 25 jaar Bloemtapijt. 
Adres: 
Parklaan 3 , 6045 BS  Kruiswegpark Kapel in het Zand Roermond.  
  

Lees meer op onze website 



 

 

14-22 september 2019 BLOEMKUNST IN KASTEEL GROENEVELD BAARN 

Van 14 tot en met 22 september 2019 verandert Kasteel Groeneveld in Baarn in een 
bloemenparadijs met de vermaarde expositie Bloemkunst 2019. In alle stijlkamers, 
maar ook buiten op het rondeel en in de tuin presenteren de beste bloemarrangeurs 
van Nederland unieke florale kunstwerken.  
Een enorme diversiteit aan bloemen zal de zalen kleuren en geuren. De bloemen die 
dit jaar verwerkt worden zijn Anthurium, Bladobjecten, Chryant, Lisanthus 
(Camapanula), de witte Avalancheroos, Gerbera’s, de Troschrysant, Gloriosa, 
Amaryllis, de Zonnebloem, Freesia, Celosia, Zomerbloemen en Herfstasters.  
Tijdens Bloemkunst 2019 zijn diverse tentoonstellingen, waaronder ‘Vier seizoenen 
impressies’ (foto’s & muziek) en Mirjam Abraas (grafiettekeningen) ingepast in de 



bloemexpositie. 
 
Lees meer 



 

Terugblik op activiteiten 



Na Groei & Bloeiactiviteiten plaatsen we zo mogelijk een korte samenvatting op de 
website. Foto's plaatsen we in het fotoalbum. 
Als U hieraan een bijdrage wilt leveren houden we ons aanbevolen. Teksten en foto's 
kunt U mailen naar; info@Noord-Limburg.groei.nl. 
 

Met verslagen en foto’s creëren we een archief met herinneringen en 
aandachtspunten voor het organiseren van nieuwe activiteiten. Foto’s worden vaak 
vrij willekeurig gemaakt. Als U er bezwaren tegen hebt dat er foto's, waarop U in 
beeld bent, worden gebruikt stellen we het op prijs als U dit aangeeft. Natuurlijk 
worden reeds gepubliceerde foto’s desgewenst direct verwijderd.  
Soms vinden er activiteiten plaats die dicht bij de groei & bloeier 
staan. Incidenteel zullen we ook deze opnemen in onze verslaglegging.   

====================================================================================================  

Keuring van potrozen 
Op 20 juni hebben professionele juryleden, deskundige rozenliefhebbers en 
bezoekers van de Rozenhof, door kwekers en veredelaars ingezonden potrozen, 
beoordeeld op criteria als kleur, geur, groei en gezondheid. Onder de keurmeesters 
bevonden zich 5 leden van onze afdeling. 
Het was een hele klus die veel voldoening gaf. 

https://noord-limburg.groei.nl/index.php?id=51284
https://noord-limburg.groei.nl/index.php?id=96908
mailto:info@Noord-Limburg.groei.nl


 

====================================================================================================== 

Bedrijfsbezoek Lakei Lottum 

Het seizoen 2019-2020 is weer geopend. Dit jaar gingen we daarvoor, op 
zaterdagochtend 7 september 2019, naar Rozen- en seringenkwekerij Lakei in 
Lottum. Reeds eerder werd deze moderne kwekerij bezocht. Omdat het toen de 
seringen waren die centraal stonden ging het dit keer om de rozen. 

Ruim 20 deelnemers werden, onder zonnige omstandigheden, gastvrij ontvangen met 
koffie en cake. Na een korte introductie door de voorzitter en dhr. van de Laak 
werden, per auto, een 3-tal velden bezocht. Daarna werd, terwijl het pijpenstelen 
regende, binnen afgesloten met een vragenrondje.  



Het was een leerzame ochtend die de deelnemers inzicht gaf in het kweken van rozen 
en in het verzorgen van rozen  zoals dat in de particuliere tuin toepasbaar is.  

Lees meer 

 

Meer foto’s 

  

Bloemschikcursus seizoen 2019/2020 

Eind september/begin oktober 2019 start het bloemschikseizoen 2019/2020. De 
cursus bestaat uit 8 lessen. Diverse thema’s worden uitgewerkt met zelf 
meegebrachte materialen. De cursussen worden gegeven op maandagavond in 

https://noord-limburg.groei.nl/index.php?id=100632
https://noord-limburg.groei.nl/index.php?id=96908&tx_chgallery_pi1%5Bdir%5D=2&cHash=04c21a9567bf52a9367f81a8cce0876d


Helden, op woensdagmorgen in Meerlo, op woensdagmorgen en donderdagavond in 
Sevenum en op woensdagavond in Hout-Blerick. 

Bij voldoende deelname start er een beginners cursus met 2 lessen in het najaar en 2 
lessen in het voorjaar. Deze worden op dinsdagavond in Sevenum gehouden. 

Aanmelden en informatie: Ans Coppus tel. 077 
3985874  email: Henk.coppus@kpnmail.nl 

mailto:henk.coppus@kpnmail.nl


 

  

Lees meer 

https://noord-limburg.groei.nl/index.php?id=98886


Fruitbomen enten 3 maart 2020 

Groei & Bloei Breda e.o. organiseert op 3 maart 2020 een cursus fruitbomen enten. 
De cursus wordt gegeven op de kwekerij van Jan en Jos Dilven, Hoogstraat 7 5126 NR 
Gilze. Aanvang 13.30 uur. 

Aanmelden: 
bij Meggie Laming, tel. 0161 431353, email: laming.meggie@gmail.com. 

De kosten bedragen €6,50. 
Als U wil deelnemen kunt U dit  bedrag overmaken op bankrekening nr: NL 60 RABO 
010 46 30 353 ten name van KMTP afd. Breda met vermelding van cursusnaam en je 
naam. 

Mailadressen 

Om snel te kunnen communiceren willen we graag gebruik maken van de 
mailadressen van onze leden. In ons ledenbestand ontbreken deze adressen nog bij 
ongeveer 25% van de leden. We hebben al een aantal keren aangegeven dat we elke 
gelegenheid aangrijpen om deze adressen van onze leden te verzamelen. Daarom ook 
nu weer het verzoek om ons te helpen. Kent U leden waarvan wij niet over het 
mailadres beschikken help ons dan om dit te verkrijgen. Voor het toesturen daarvan 
kunt U gebruik maken van ons  contactformulier. 

mailto:laming.meggie@gmail.com
https://noord-limburg.groei.nl/index.php?id=96438


  

Website, sociale media en Groenwijzer 

We doen ons best om onze website actueel te houden. 

Op de site vindt U informatie die aansluit bij de interesses van onze leden. U kunt de 
website o.a. gebruiken voor het opzoeken informatie over activiteiten en bijvoorbeeld 
contactgegevens van bestuursleden en coördinatoren van de werkgroepen en 
commissies. 

Sociale media kunnen een belangrijke bijdrage leveren met betrekking tot 
naamsbekendheid. Als Groei & Bloei-afdeling maken we op dit moment enkel gebruik 
van Facebook. Wellicht gaan we dit in de toekomst uitbreiden. We gebruiken dit 
medium om, onze- en landelijke activiteiten te verspreiden. Daarnaast delen we 
informatie waarvan we denken dat die onze doelgroep aanspreekt. We stellen het op 
prijs als U onze pagina volgt en berichten deelt. 

Ons Facebookadres is: https://www.facebook.com/GroeiBloeiNoordLimburg/   

4 Keer per jaar ontvangen leden van onze afdeling het afdelingsblad "Groenwijzer". In 
dit nieuwsblad wordt uitgebreid ingegaan op groennieuws en activiteiten van onze 
afdeling. De laatste uitgave verscheen eind juni; De volgende Groenwijzer kunt U rond 
8 oktober verwachten.  Als U lid bent van Groei & Bloei Noord-Limburg en dit blad 

https://www.facebook.com/GroeiBloeiNoordLimburg/%C2%A0%C2%A0


niet  ontvangt verzoeken we U om dit door te geven aan Ietje Spijkhoven tel 077-
4671889, email: iedje@spijkhoven.nl 

Agenda 

Overzicht van afdelingsactiviteiten aangevuld met verwante onderwerpen: 

14 t/m 19 september 2019 
Bloementapijt Roermond 
 
14 t/m 22 september 2019 
Bloemsierkunst in kasteel Groeneveld! 

23 september 2019 
Groei & Bloei Noord-Limburg Lezing over fruit 

23 t/m 28 september 2019 
Hovenier Helpt 
 
6 oktober 2019  
Zuid Nederlandse Kampioenschappen Bloemschikken 

mailto:iedje@spijkhoven.nl
https://hovenierhelpt.nl/
https://noord-limburg.groei.nl/index.php?id=99508


12 oktober 2019 
Groei & Bloei Noord-Limburg Plantenruilbeurs Tienray 

11, 12 en 13 oktober 2019 
Tuindagen Beervelde (B) 

28 oktober 2019 
Groei & Bloei Noord-Limburg Lezing over besdragende planten 
 
19 november 2019 
Groei & Bloei Noord-Limburg Kerstdemonstratie  
 
25 november 2019 
Groei & Bloei Noord-Limburg Lezing bollen en knollen  
 
3 maart 2020 
Groei & Bloei Breda cursus Fruitbomen enten  

28 maart 2020 
Tegel eruit, plant erin 
 
1 t/m 10 mei 2020 
Gentse Floralien 

https://www.parkvanbeervelde.be/nl/de-tuindagen/de-tuindagen-oktober-2019/thema
https://noord-limburg.groei.nl/index.php?id=97977
https://noord-limburg.groei.nl/index.php?id=98140
https://noord-limburg.groei.nl/index.php?id=98141
https://www.floralien2020.be/nl/programma/


  

20 t/m 24 mei 2020 
Gardenista Ophemert 
 
13 t/m 21 juni 2020 
Nationale Tuinweek; De Eetbare Tuin 

Tot slot 

================================================================== 

In de voettekst van de nieuwsbrief is de mogelijkheid opgenomen om met ons te 
communiceren en om wijzigingen aan te brengen in het adressenbestand van deze en 
de volgende nieuwsbrieven. 
========================================================= 

Deze en voorafgaande nieuwsbrieven vindt U ook op onze website. 

https://gardenista.nl/
https://noord-limburg.groei.nl/index.php?id=98318


  

 

  

INFORMATIE 

• service 

• neem contact op 

• wijzig je gegevens 

• meld je af voor de nieuwsbrief 

• social media 

• twitter 

• pinterest 

• facebook 

   

TYPO3 ADMINPANEEL: noord-limburg 

 

mailto:info@Noord-Limburg.groei.nl
https://noord-limburg.groei.nl/index.php?id=11496&cmd=infomail
https://noord-limburg.groei.nl/index.php?id=11496&cmd=infomail
https://www.twitter.com/
https://www.pinterest.com/
http://www.facebook.com/GroeiBloeiNoordLimburg/

