
 

 

Lieve leden van de vereniging, 

lieve Vrienden van de Imme! 

We kunnen terugkijken op een succesvol jaar 2019. Met hulp van vele 

vleitige vrijwilligers zijn de bouwactiviteiten ver gevorderd. Zo staat de 

zogenoemde historische "Wanderwagen“ onder een beschermende 

afdak en heeft de zogenaamde “Königinsuite” een nieuwe entree 

gekregen die ook nu ook rolstoel toegankelijk is. De voorbereidingen voor 

de geplande tentoonstelling zijn ook van start gegaan. 

De meer dan 100 aangemelde groepen die ons centrum bezocht hebben 

toonden veel belangstelling in ons Bijencentrum en het vrijwilligers werk.  

Tot de talloze hoogtepunten was er natuurlijk het Zomerfeest en de 

feestelijke inzegening van het gebouw en het bijbehorende perceel.  

Een ander hoogtepunt was het bezoek van de niedersächsischen 

Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast en andere gasten uit de 

politiek en agrarische sector. Tussen de vertegenwoordigers van de 

verschillende disciplines was het een levendige uitwisseling van 

gegevens. De besproken thema’s zijn een afspiegeling van onze 

toekomstige inhoudelijke werkzaamheden.. 

De bouwactiviteiten zijn voornamelijk beëindigd en we willen nu natuurlijk 

niet ophouden c.q. stil zitten. De thema discussies, opleidingen en 

voorlichtingsactiviteiten voor een waardevolle en leefbaar milieu staat 

voor ons in het middelpunt. 

Ondertussen bestaat onze vereniging uit meer als 300 leden en daar 

kunnen we trots op zijn, want alleen door deze actieve ondersteuning 

kunnen we onze doelen nastreven.  

Allen helpers willen wij dan ook van ganse harte bedanken. Zonder de 

draagkracht en onvermoeide inzet vele helpende handen was het met de 

bouw van verschillende bouwwerken niet zo snel gelukt. 

Onze ledenvergadering vind plaats op 

Donderdag, 09.01.2020, aanvang 19:00 uur in 

Dorfgemeinschaftshaus Wesuwe-Siedlung, Rotdornallee 14. 

 Zoals in de afgelopen jaren zullen er nieuwjaarskoekjes en 

versnaperingen zijn. 

Jürgen Schneiders van Verein Naturgarten e.V. zal een lezing houden 

met als thema:  

“Eenvoud en schoonheid van een bloeiende tuin“ 

De trend van steen- en grind woestijnen in de voortuin, de toenemende 

bestrating in het algemeen heeft een negatieve werking op ons milieu.  

Jürgen Schneiders zal voorbeelden laten zien hoe je met weinig moeite 

een onderhoud arme bloemen tuin kan aanleggen en onderhouden.   

Onze ledenvergadering is openbaar, informeer daarom vrienden en 

bekenden over ons werk bij Imme. 

We heten alle gasten van harte welkom. 

We wensen u allen een zalig Kerstfeest en een Voorspoedig nieuw jaar. 

Hartelijke groeten  

und bleibt IMME gut drauf! 

Hermann Hüsers      Björn Wicks 

Anja Poker       Andrea Lembeck  

  

  

  

 

 

 

Das Jahr 2019 


