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Afdeling  Noord-Limburg 

 

NIEUWSBRIEF 

Nieuwsbrief 5 oktober 2019 

Welkom bij Groei & Bloei Noord-Limburg  

Inleiding 

U ontvangt deze nieuwsbrief in verband met de planten-ruilmarkt op zaterdagochtend 
12 oktober 2019 in Tienray. Tijdens deze activiteit kunt U, met gesloten beurs, planten 
en andere tuinproducten ruilen met andere tuinliefhebbers. 

Verder treft U in deze nieuwsbrief algemene Groei & Bloei-informatie aan.  
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 21 oktober.  

https://noord-limburg.groei.nl/index.php?id=100698


Plantenruilmarkt 12 oktober 2019 

Op zaterdagochtend 12 oktober 2019 houdt onze afdeling een plantenruilmarkt in de 
tuin van Jan van Rijswick in Tienray. 

De activiteit wordt om 10.30 uur  geopend met koffie, thee en zelfgebakken gebak. 
Hiervoor vragen we een bijdrage van € 2,-- 

Om 11.00 uur start het ruilen van planten en aanverwante artikelen als boeken, zaden, 
bollen knollen etc. Dus neem mee wat U over hebt. Het ruilen gaat met gesloten 
beurs. 

Iedereen is welkom, ook niet Groei & Bloei-leden.  

Jan van Rijswick is een echte bomen-man. Hij heeft jaren gewerkt bij Ebben en nu bij 
Esser. Rondom de vijver kunnen we dan ook een grote verzameling bomen 
bewonderen.  

Het perceel ligt aan de Spoorstraat in Tienray en heeft geen huisnummer. De locatie is 
vanuit Horst te bereiken via de eerste oprit links na de spoorwegovergang  in Tienray 
(Spoorstraat). De route wordt op deze ochtend aangegeven met borden en de Groei & 
Bloei vlag. De tuin ligt verscholen achter grote sparren, het paradijs van Jan van 
Rijswick. 



Info: Han Hanckmann, Tel: 0478 691898 

  

 



Zuid Nederlandse Kampioenschappen Bloemschikken 

Zondag 6 oktober is het zo ver, het Zuid Nederlands Kampioenschap Bloemschikken 
in Waalwijk. Met bijna 60 deelnemers in diverse klassen wordt het vast een zeker een 
kleurig en zeker bloemrijk gebeuren. 

Van 11.00 uur tot 17.00 uur bent U als bezoeker welkom. ’s Morgens kunt U de 
deelnemers aan het werk zien en hen aanmoedigen. In de middag geniet U 
van  demonstraties bloemschikken die verzorgd worden door Jack van Schaik, 
plantaardig arrangeur uit Waalwijk en door Leo van den Hoven, jarenlang actief als 
bloemschikdocent van de groenopleidingen in Den Bosch. 

Maar er is nog meer te beleven: leuke aanschuifworkshops, gezellige kraampjes met 
lekkers en leuke hebbedingen en natuurlijk kunt U het mooie bloemwerk dat de 
deelnemers gemaakt hebben nu van dichtbij bewonderen. In de middag wordt twee 
keer een verloting georganiseerd met mooie prijzen. Ook de werkstukken die 
gemaakt zijn tijdens de bloemschikdemonstraties doen mee in de prijzenpot.  

Er is koffie/thee of  fris verkrijgbaar en voor de liefhebbers zorgen de baktalenten van 
Groei & Bloei De Langstraat voor heerlijke taart. 

Locatie: Praktijkschool MET-Pro, Koetshuislaan 1, 5146 BA Waalwijk-Driessen 
Van 11.00 tot 17.00 uur 
Entree € 2,50 p.p. inclusief een consumptie.   



Meer informatie 

 

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


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.   

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

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. 

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


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 

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

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


Bloemig kasteeltuinen Arcen  

5 t/m 9 september vond het evenement Bloemig plaats in de kasteeltuinen in Arcen. Onze 
afdeling heeft hier ook aan meegewerkt. Met een groepje vrijwilligers hebben we in de tuin 2 
zuilen aangekleed. Het was weer een gezellige creatieve dag. 



 

Meer foto's 

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

 Workshop verwerken van Fruit uit eigen tuin door Marie Jose Meertens  

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


Op maandagavond 23 september 2019 verzorgde Marie Jose Meertens een boeiende 
lezing over het verwerken van fruit uit eigen tuin. Aan de orde kwamen het  jam, sap, 
siroop, gelei en fruit in combinatie met alcoholische dranken. Tijdens de pauze kon er 
geproefd worden en werden er naast planten potjes jam verloot. Het was een 
bijeenkomst tijdens welke zo’n 40  belangstellende konden genieten van een 
enthousiast verhaal over jarenlange ervaring in het verwerken van fruit. 
Marie Jose deed de toezegging om recepten beschikbaar te stellen. Vul 
een contactformulier in met de opmerking “recepten” en wij zorgen ervoor dat U deze 
ontvangt zodra ze bij ons binnen zijn. 
 

 

Lees meer 

https://noord-limburg.groei.nl/index.php?id=96438
https://noord-limburg.groei.nl/index.php?id=100743


  

Bloemschikcursus seizoen 2019/2020 

De cursussen zijn al in volle gang. Heeft u echter nog interesse om deel te nemen 
aan de cursus dan kunt u nog instromen. Er zijn nog enkele plaatsen vrij op 
maandagavond in Helden en op woensdagmorgen in Sevenum. 

De cursussen worden gegeven door gediplomeerde docenten. U brengt zelf de 
materialen mee, zodat iedereen met een mooi eigen werkstuk naar huis gaat.  

De kosten voor een heel cursusjaar zijn €105,- voor leden en €130,- voor niet 
leden. 

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


Tuinreis naar de Kanaaleilanden 16 tot en met 23 mei 2020 

Elk jaar proberen wij een nieuwe aantrekkelijk reisbestemming te vinden voor Groei & 
Bloei Noord-Limburg.  Alhoewel de reis er naartoe soms wat complex  is hebben we 
dit jaar toch gekozen voor de Kanaaleilanden. We zullen de hele week verblijven 
op Guernsey. 

Waarschijnlijk vliegen we vanaf Düsseldorf. De prijzen, het definitieve programma en 
de accommodatie zijn nog niet bekend, maar reserveer alvast voor vast deze data.  

Lees meer 

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 

https://noord-limburg.groei.nl/index.php?id=100784
mailto:laming.meggie@gmail.com


010 46 30 353 ten name van KMTP afd. Breda met vermelding van cursusnaam en je 
naam. 

Gardenista 20 - 24 mei 2020 

Het Gardenista-team is inmiddels volop aan de slag met de voorbereidingen voor het 
komende jaar. Er zijn nog een aantal functies waarvoor vrijwilligers worden gezocht. 
Klik hier om het overzicht met openstaande functies te openen. 
Ook als je toevallig iemand weet die dit waarschijnlijk wel leuk zou vinden, geef de 
informatie dan vooral door. 

Kandidaten kunnen zich melden bij Frits Hoogers, per mail: hoogers@gardenista.nl of 
voor meer informatie per telefoon: 06-51602861. 

 

Mailadressen 

https://gardenista.nl/
https://noord-limburg.groei.nl/fileadmin/Afdelingen/Noord-Limburg/oude_bestanden/Bestanden_2019/Functies_Gardenista_2020.pdf
file:///C:/Users/Gebruiker/Desktop/hoogers@gardenista.nl


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. 

  

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 

https://noord-limburg.groei.nl/index.php?id=96438


informatie waarvan we denken dat die onze doelgroep aanspreekt. We stellen het op 
prijs als U onze pagina volgt en berichten deelt. 

Ons Facebook-adres 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 volgende uitgave verschijnt rond 8 oktober.  Als U lid bent van Groei & 
Bloei Noord-Limburg en dit blad 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: 

5 oktober t/m 3 november 2019 
Herfstig genieten bij Kasteeltuinen Arcen 

12 oktober 2019  
Groei & Bloei Noord-Limburg Plantenruilmarkt Tienray 
 

11, 12 en 13 oktober 2019 

Tuindagen Beervelde (B) 

https://www.facebook.com/GroeiBloeiNoordLimburg/%C2%A0%C2%A0
mailto:iedje@spijkhoven.nl
https://kasteeltuinen.nl/nl/kalender/evenement/1321-herfstig
https://noord-limburg.groei.nl/index.php?id=100699
https://www.parkvanbeervelde.be/nl/de-tuindagen/de-tuindagen-oktober-2019/thema


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 

 
16 t/m 23 mei 2020 
Tuinreis naar de Kanaaleilanden 
 

20 t/m 24 mei 2020 
Gardenista Ophemert 

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://noord-limburg.groei.nl/index.php?id=98138
https://www.floralien2020.be/nl/programma/
https://noord-limburg.groei.nl/index.php?id=100784
https://gardenista.nl/


13 t/m 21 juni 2020 
Nationale Tuinweek; De Eetbare Tuin 

Totaaloverzicht van Groene Evenementen 

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://www.groei.nl/actueel/groene-evenementen?month=10&year=2019&region=&activiteit=&zipcode=
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/

