26 en 27 augustus voorstelling Ezelman op Tuinwijck
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In deze nieuwsbrief

Agenda

Voorstelling Ezelman 26 en 27 augustus
Vakantie Jaap en Sophia (tuin 86)
Nieuw grind op de paden
Lezing 14 september – Stadsnatuur
Tuinwijck
Vraag en aanbod

20 augustus – Tuindienst (Els Werkman)
22 augustus – Tuindienst (Eppie Edzes)
26 augustus – 16.00 uur Voorstelling
Ezelman
27 augustus – 13.00 en 16.00 uur
Voorstelling Ezelman
3 september – Tuindienst (Arnold
Mallee)
14 september – Lezing Stadsnatuur
Tuinwijck
17 september – Tuindienst (Odette van
Bruggen)

Algemeen
Voorstelling Ezelman – 27 augustus op Tuinwijck
Er waren eens drie zussen. De eerste was mooi, de tweede was prachtig en de jongste was net
zo wonderschoon als ze lief was. Ze werd hartstochtelijk aanbeden door alle jongens en dat
maakte de meisjes en vrouwen erg achterdochtig. Terwijl haar zussen trouwden en een gewoon
leven opbouwden, werd het al gauw duidelijk dat de jongste zuster alleen was en altijd alleen
zou blijven.
Zo begint een van de verhalen van Ezelman. Ezelman neemt je mee met een wandeling door
Tuinwijck, dwars door de Woeste Weelde langs verrassende paleisjes met bijzondere tuinen.
Daar ontdek je verhalen over verboden liefdes, over de kracht van de natuur en over de kracht
van wraak. De verhalen zijn geïnspireerd op de roman “De Gouden Ezel” van Apuleius (2e
eeuw na X) en op de Tuinwijck (2022).
Verhalen van Ezelman, een beeldende voorstelling met poppen, maskers en muziek wordt
gespeeld door Vincent Alders, onder regie van Lies van der Wiel en begeleiding poppenspel
Lindai Boogerman. Vincent Alders is poppenspeler, decorontwerper en theatermaker en
speelde bij Fa Tip Top Groningen, het Ro
theater R’dam, New Victory Theatre New York, Schauspielhaus Erfurt en ontwierp o.a. decors
voor De Citadel, theater Rob Heiligers en het Waterhuis. Dit is zijn vierde voorstelling in een
reeks van mythologische verhalen.
De voorstelling speelt 26 augustus om 16.00 uur en 27 augustus om 13.00 uur en 16.00
uur.
Dit is gratis, maar we stellen het zeer op prijs als je je wilt opgeven. Per voorstelling
kunnen ± 30 mensen kijken. Vooraf en na afloop is de kantine open voor een kopje koffie,
thee of wat fris.
Opgeven? Klik hier.

Helpen tijdens de voorstellingsdagen?
We kunnen nog wel een paar mensen gebruiken die willen helpen op vrijdag 26 en zaterdag 27
augustus. Om koffie/thee te schenken in de kantine of het publiek te begeleiden tijdens de
voorstellingswandeling. Lijkt dit je leuk? Laat dit dan weten aan Jurgen (Tuin 133).

Vakantie Jaap en Sophia
Wegens vakantie van Jaap en Sophia Meijer
zijn zij niet beschikbaar voor zaken betreft het
grote hek, kantine, gasflessen en dergelijke
van maandag 12 tot en met vrijdag 16
september.
Fijne vakantie Jaap en Sophia!

Tuin
Waar moet nieuw grind komen?
Elk jaar bekijken we de paden van Tuinwijck en vullen grind aan waar nodig is. Heb je behoefte
aan meer grind op het pad voor je tuin? Laat het dan weten aan tuincommissaris Rob.

Ecologie
Stadsnatuur Tuinwijck – 14 september
Altijd al willen weten wat er in en rond uw tuin leeft of hoe u meer dieren naar de tuin kunt
lokken? Kom dan naar de bijeenkomst ‘Stadsnatuur in Tuinwijck’. Tuinwijck is een belangrijke
schakel in de Stedelijke Ecologische Structuur van de Gemeente Groningen. Het terrein wordt
mede daarom op een ecologische manier beheerd met als doel om bepaalde dieren en planten
een plek te bieden. Om te zien of dit beheer ook zijn vruchten afwerpt, wordt het terrein
gemonitord door een ecologisch adviesbureau. Tijdens deze bijeenkomst zal het adviesbureau
vertellen wat de ecologische doelen zijn voor Tuinwijck en of die worden gehaald.
Sprekers
Gertrud Berg – Adviseur / Projectleider Ecologie en Natuur bij Bureau Waardenburg BV
De flora en fauna van V.V. Tuinwijck
Hemmo Jager – Technisch specialist ecologie bij Gemeente Groningen
Natuurvriendelijk beheer in de praktijk
Janneke van Goethem – Specialist ecologie (Stadsecoloog)
De levende tuin (hoe elke tuin plaats kan bieden aan dieren)
Jan van der Til – voormalig bestuurslid Ecologie V.V. Tuinwijck
Inleiding en organisatie
Datum
Woendag 14 september van 19.30 tot 21.30 uur
Plaats: Kantine V.V. Tuinwijck
Om een indruk te krijgen van het aantal aanwezige personen deze avond is het fijn om je op te
geven bij Jan van der Til (klik hier).

Communicatie
Vraag en aanbod
In een eerdere nieuwsbrief vroegen wij jullie of er nog iets miste in de communicatie rondom
verenigingszaken van Tuinwijck. De tendens van de antwoorden was voornamelijk om het
lekker simpel te houden en is het goed zoals het nu is.
Wel is er behoefte aan een plek – behalve bij het informatiebord bij de ingang – waar
Tuinwijckers vraag en aanbod kunnen delen. Bijvoorbeeld plantjes of stekjes die je over hebt of
een tuinstoel die je eigenlijk niet bij je heg wilt zetten maar wel in de weg staat.
Elke maand verschijnt er een nieuwsbrief, mocht je iets willen aanbieden of heb je een vraag
aan andere Tuinwijckers? Dan plaatsen we dat graag in deze nieuwsbrief. Stuur daarvoor een
mail met je vraag of aanbod naar communicatie@tuinwijck.nl.

Website

Deze e-mail is verstuurd aan website@tuinwijck.nl. • Als u geen e-mails meer wilt
ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
• Voor een goede ontvangst voegt u communicatie@tuinwijck.nl toe aan uw adresboek.

