18e editie, 4de jaargang
Beste 3Florianen,
Oktober liet zich als een echte herfstmaand zien, wind, regen en wateroverlast. De natuur
schudde zich krachtig uit met een kleurenpracht aan neerdwarrelend blad.
De vergankelijkheid van de natuur heeft jullie docent geïnspireerd tot het maken van een
decoratie in herfstsfeer. Tijdens de workshop ‘deurdecoratie in herfstsfeer werden
prachtige werkstukken door de cursisten gemaakt. Kijk maar op onze website www.3flora.nl
of bezoek de 3Flora Facebook pagina voor een foto-impressie.
Graag stellen we Herma van Vugt en Mieke Fuchs aan jullie voor, zij sluiten zich per direct
aan bij het docententeam van 3Flora. Velen van jullie kennen Herma en Mieke van de
voormalige Bloemisterij en cadeauwinkel De Sluis. Het is fijn om ons team met hen te mogen
versterken en de toekomst van de workshops hierdoor te kunnen waarborgen. Herma en
Mieke hartelijk welkom en heel veel succes en plezier bij 3Flora toegewenst!
Nog slechts 2 maanden te gaan en dan is het kalenderjaar van 2017 voorbij. 3Flora heeft
nog een aantal gezellige en interessante activiteiten op het programma staan.
Uiteraard wordt je hiervoor (introducees zijn van harte welkom!) van harte uitgenodigd. Het is
immers gezelliger om samen op pad te gaan en te genieten dan alleen.
Samen met Elsbeth van Rooijen zijn we de belangstelling voor het oprichten van een Tuinexcursie-club binnen 3Flora peilen. Elsbeth is lid van een tuinclub in Houten. 3Florianen zijn
daar van harte welkom, maar het voor 3Flora organiseren van een of meerdere uitstapjes
per jaar lijkt Elsbeth ook heel leuk. Heb je interesse in gezamenlijke excursies naar tuinen, of
wil je de organisatie samen met Elsbeth oppakken? Stuur dan een E-mail dan naar
info@drieflora.nl. Er is al belangstellening getoond. Bij voldoende reacties gaat Elsbeth,
wellicht samen met jou, aan de slag .
Graag attenderen we jullie op de bloemschikdemonstratie van Peter van Bussel, een
meesterbinder die zijn sporen ruimschoots heeft verdient. Tijdens deze avond maken we ook
de winnaar bekend van de prijsvraag Open tuinendag 2017. De winnaar ontvangt een
workshopcadeaubon!
Meer informatie over het programma november en december staat elders in deze Floriaan of
kijk op de website www.3flora.nl
Tot snel ziens!
Bloemrijke groet
Team 3Flora

TEAM 3 FLORA NODIGT JE UIT VOOR HET BIJWONEN VAN DE
BLOEMSCHIKDEMONSTRATIE ‘VAN ACTION TOT MOBACH COLLECTION’
VERZORGD DOOR PETER VAN BUSSEL

Iedere pot, vaas of schaal leent zich om een fraaie schikking op te maken: van een simpele
schaal of schotel van de Action tot een fraaie handgevormde Mobachschaal. Je kunt
vanavond kijken naar en genieten van een leerzame demonstratie door de bekende
bloembinder Peter van Bussel. Peter maakt meerdere stukken en geeft tijdens de
demonstratie uitleg over de toegepaste techniek en materialen die hij gebruikt. De creatieve
bloembinder wil zo aantonen dat je bloemwerk kan maken in en op de meest uiteenlopende
ondergronden. Soms volledig ondergeschikt maar soms ook dominant aanwezig. Kleur,
materiaalkeuze en vormgeving komen tezamen in arrangementen met bijzondere
uitstralingen en sferen. Peter heeft gewerkt aan bloemversieringen in binnen- en buitenland
(o.a. Oscaruitreiking en huwelijken in Saoedi-Arabië) en aan de bloemdecoraties voor het
huwelijk van ons koningspaar.
Hij heeft een vlotte manier van spreken en weet de zaal tot het laatste moment te boeien.
Vanavond maken we de winnaar van de prijsvraag van de Open tuinendag 2017 bekend.
Aan het eind van de avond wacht je een verrassing: een aantal van de gemaakte creaties
wordt verloot, speciale lootjes zijn te koop bij de entree van de zaal.
Datum
Locatie
Zaal open
Tijd
Prijs
Consumpties
Loten

:
:
:
:
:
:
:

woensdag 1 november
Rode Kruis Gebouw, Dennenhorst 22a, Driebergen-R.
19.15 uur
19.45 – uiterlijk 22.00 uur
3Florianen gratis, niet-3Florianen € 3,00
€ 1,00 per stuk
€ 1,00 per vier stuks

Thema verloting

:

Bloembollen uit het Westland

ACTIVITEITENKALENDER NOVEMBER 2017 T/M JANUARI 2018
November
Woensdag 1

Bloemschikdemonstratie
Thema: ‘Van Action tot Mobach Collection’
Verloting en uitreiking prijs van de Open Tuinendag prijsvraag
Zaal open
19:15 uur
Demonstratie 19:45 uur
Einde avond
uiterlijk 20:00 uur
Locatie
Rode Kruis Gebouw, Dennenhorst 22A, Driebergen-R.
Toegang
Gratis voor 3Floriaan / niet 3Floriaan € 3,00
Woensdag 29
Zaal open
Aanvang workshop
Einde workshop
Locatie
Prijs

Adventsworkshop
19:15 uur
19:30 uur
uiterlijk 22:00 uur
Rode Kruis Gebouw, Dennenhorst 22A, Driebergen-R.
€ 27,50 / niet 3-Floriaan € 35,00

December

Woensdag 13
Zaal open
Aanvang
Einde doe-avond
Locatie
Prijs

Kerst-doe-avond, presentatie programma 2018 en
Kerstverloting
19:15 uur,
19:45 uur
uiterlijk 22:00 uur
Rode Kruis Gebouw, Dennenhorst 22A, Driebergen-R.
€ 9,50 / niet 3-Floriaan € 17,00

Woensdag 20
Zaal open
Aanvang workshop
Einde workshop
Locatie
Prijs

Workshop ‘Merry Christmas’
19:15 uur
19:30 uur
uiterlijk 22:00 uur
Rode Kruis Gebouw, Dennenhorst 22A, Driebergen-R.
€ 27,50 / niet 3-Floriaan € 35,00

Het programma van volgend jaar ligt bij de drukkerij. We lichten graag een tipje van de sluier
op en beginnen het jaar 2018 met een bijzondere bloemschikworkshop ‘Bloemrijke start’. We
maken een elegant bloemstuk, dat ook door de niet ervaren workshopper te maken is. Meer
informatie staat eind december op de website, onderstaand enkele gegevens. Kan je vast
een plekje in je agenda reserveren of een plekje bij de workshop vastleggen bij Trudy via
mail: trudy@drieflora.nl
Woensdag
Tijdstip
Locatie
Prijs

17 januari
19:15–22:00 uur
Rode Kruis Gebouw, Dennenhorst 22a, Driebergen-Rijsenburg
3Florianen € 27,50, niet-3Florianen € 35,00

Kom je ook naar een of meer van bovenstaande activiteiten? Geef je dan alsjeblieft tijdig op
per mail via trudy@drieflora.nl Vermeld de naam van de activiteit, de datum en je naam.

KERST-DOE-AVOND 2017
In december is het zo ver! Kerst-doe-avond. Ben je er dit jaar ook (weer) bij? Team 3Flora
is al druk bezig is met de voorbereidingen van de altijd gezellige Kerst-doe-avond. Voor deze
avond kan het team maximaal 75 personen inschrijven. Zorg dus dat dat je je tijdig inschrijft
voor dit leuke evenement. Het beloofd een geweldige avond te worden die wordt afgesloten
met een grote Kerstverloting.

DEELNEMERS KERST-DOE-AVOND (bijgewerkt t/m 10-10)
Trudy Bekkering, Ans van de Berg, Yda van den Berg, Melanie Bosma, Henny Bouwman,
Loes de Bree, Elly Breur, Wil van Echtelt (2 pers.), Corrie van Erp, Ans Euser, Elly Euser,
Mieke Fuchs, Nel de Groot, Monique Van de Ham, Pien Harff, Mary Jutte, Jetty Kelderman,
Annelies Knoppers, Susan Knoppers, Trudy Knoppers, Hanny Koekkoek, Aetske van ’t
Kruis, Els van Lienden, Katinka Mumsen, Eric van der Pol, Elsbeth van Rooijen, Elise Schild,
Ria Snijders, Ali van Straalen (2 pers.),Joke Vermeulen, Lola Verschuur, Herma van Vugt,
Ina van Wandelen, Janny Wassens, Marianne Weijenberg.

MULTIFLORA
Vrijwilligerspool MultiFlora is op zoek naar jou! Ben je bereid om enkele uren per maand
jouw club te ondersteunen? Wij zoeken onder andere mensen:
 die de publiciteit van 3Flora willen verzorgen. Een leuke, creatieve klus voor een
of meerdere personen die al of niet in teamverband met elkaar het PR-werk
uitvoeren.
 die de facebookpagina van 3Flora wil beheren. Het vermelden van aankomende
activiteiten zoals bijvoorbeeld Open tuinendag, Doe-avond of workshop. Alsmede
aangeleverde foto’s en teksten van bestuur en PR plaatsen
 die het redigeren van teksten ten behoeve van de website en nieuwsbrief op zich
willen nemen. Beschik je over een goede beheersing van de Nederlandse taal? Dan
zijn we op zoek naar jou!.

 Etc. etc. etc. er ligt veel werk op het bord van het viertallig bestuur, het zou fijn zijn
om met elkaar de handen uit de mouwen te steken en de vrijwilligersgroep van
3Flora: ‘MULTIFLORA’, verder uit te breiden waardoor het bestuur enigszins ontlast
kan worden.
Bovenstaande vacatures betreffen geen bestuursfuncties.
Voor aanvullende informatie kan je bellen met Loes de Bree, secretaris 030-6567048 of Elly
Euser, vrijwilligerscoördinator 0343-516887. Voel je welkom en sluit je aan!

NIEUW E-MAILADRES?,VERHUIZING? ABONNEREN OP NIEUWSBRIEF ?
Stuur dan een E-mail aan : trudy@drieflora.nl of een briefje naar ledenadministratie:
Dennenhorst 47, 3972 GL Driebergen-Rijsenburg.
De eerstvolgende Nieuwsbrief/Floriaan zal eind november 2017 verschijnen.

WEBSITE
Op de website www.drieflora.nl staat het volledige jaarprogramma met alle geplande
activiteiten die 3Flora dit jaar nog voor je in petto heeft. Workshops, Kerst-doe-avond en een
wervelende bloemschikdemonstratie, alles overzichtelijk bij elkaar. Ook het inschrijfformulier
is er te vinden en algemene informatie over 3Flora. Uiteraard worden gewijzigde data of
locaties eveneens op de website vermeld.

DE LEESTAFEL
De leestafel tijdens presentaties/lezingen en doe-avonden is een groot succes. Heb je thuis
tuintijdschriften, bloemschiktijdschriften of –boeken die je niet wilt bewaren? Breng ze dan
mee voor de leestafel. Elke 3Floriaan kan daarvan lenen en na lezen weer terugbrengen. Zo
kun je samen met anderen de kosten van (vaak prijzige) abonnementen besparen. De
eerstvolgende bijeenkomst is op 1 november, je hebt dus nog voldoende tijd om je boeken
en/of tijdschriften uit te zoeken.

ADRESGEGEVENS WORKSHOPS, PRESENTATIES/LEZINGEN EN DOE-AVONDEN
Onze locatie voor lezingen, doe-avonden en workshops is voor de meeste activiteiten het
Rode Kruis Gebouw, Dennenhorst 22a te Driebergen-Rijsenburg. Afwijkende locaties staan
bij de betreffende activiteit op de website. Het Rode Kruis Gebouw heeft een ruime zaal,
voldoende parkeergelegenheid direct voor de deur en in de directe omgeving. De zaal is
goed toegankelijk voor mensen die slecht ter been zijn. Kortom, een fijne plek om elkaar te
ontmoeten.

