Nieuwsbrief mei 2013 van The GreenConnection
1. Overdracht van The Green Connection naar LLTB vakgroep.
Beste deelnemers van The Green Connection,
Wij hebben jullie in vorige nieuwsbrief (april 2013) te kennen gegeven dat we doende
zijn, met de overdracht van het gedachtegoed van The Green Connection naar het
nieuwe bestuur. Dit wil zeggen miv 1 juli as wordt de Stichting The GreenConnection
ondergebracht bij de vakgroep van de LLTB. Vanuit het huidige bestuur zal Pieter
Heijnen de verbinding leggen naar het nieuwe bestuur. Daarbij zal hij het dossier
“grens overschrijdende samenwerking voor afzet ondersteuning “ oppakken en kan
daarbij blijven rekenen op support van Frank Coenders en Twan Bouten.
Verder geeft LLTB vakgroep voorzitter Jan Veltmans aan de Stichting The
GreenConnection en haar naam actief te willen gaan inzetten voor toekomstige
samenwerkingsactiviteiten.

2. Uitnodiging BBQ/ Bradfest op 14 juni as
Bij deze willen we U namens de besturen Plant Regio Rhein Maas en The
GreenConnection uitnodigen voor een gezellige avond. Daarbij willen vooral de
kennismaking tussen deelnemers en samenwerking van beide initiatieven een extra
impuls geven. We zien dat de regio- promotie en gewenste verkoopondersteuning
vooral kan gaan groeien als U als kweker/ toeleverancier of dienstverlener daar zelf
ook actief mee aan de slag gaat. We sluiten daarom aan bij de afsluiting van de
eerste promotie -dagen van Plantregio Rhein Maas.
Het idee is simpel maar doeltreffend: we gaan samen met onze “oosterburen “ een
stukje vlees bakken en drinken een paar glazen. Tijdens deze avond nemen wij
tevens afscheid van de huidige bestuursleden.
We doen dat op het bedrijf van:
Wilhelm en Benedikt Ditters
Adres ; Zum Lohr 15, D-46459 Rees, stauden-ditters@t-online.de
Telefoon: +49 (0) 2851 7016, Fax +49 (0) 2851 58259, Mobil: +49 (0) 171 8943009
Aanvang 18.00 uur
Meld je aan bij Leo van de Laak voor 8 juni as. (email; leovandelaak@home.nl)

3. Nieuw secretariaat
M.i.v.1 juli 2013 neemt Ursula Elskamp het uitvoerend secretariaat van Leo van de Laak
over. Alle post en rekeningen bestemd voor The GreenConnection dienen vanaf die dag te
worden gestuurd naar Ursula Elskamp Vakgroep Boom- en Vaste Planten LLTB.

Namens het bestuur The GreenConnection en tot 14 juni in Rees.
Rutger Lommerse
Ursula Elskamp
uelskamp@lltb.nl
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Tel: 0475381717
Mobiel: 0653114284
leovandelaak@home.nl
Opgave BBQ 14 juni a.s adres: Zum Lohr 15, Rees Dld.
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