De Floriaan oktober 2017

17e editie, 4de jaargang
Beste 3Florianen,

De kop is eraf, het 3Flora najaar seizoen 2017 is
geopend. De workshop Vintage decoreren is achter de rug, het was een gezellige avond
waarin vol ijver en creativiteit werd gewerkt. De cursisten konden kiezen uit het
decoreren van een piepschuimhart, strokrans, of trendy spiegel met lederen
ophangriem. Er werden onder andere schelpen, drijfhout, parels, zeepjes, tule, kralen
etc. toegepast.
Binnenkort staan de foto’s op onze website en op facebook.
Rob Mocking heette 3Flora van harte welkom op zaterdag 23 september, tijdens de
Landelijke dag van de hoveniers, in de boomgaard achter zijn kantoor. Terwijl de zon
heerlijk scheen, kuierden de bezoekers langs de kraampjes en kon men informatie
inwinnen bij diverse kraamhouders en uiteraard ook bij Mocking Hoveniers. Zoals elk
jaar werd ook nu de inwendige mens uitstekend verzorgd. Dit jaar was er helaas geen
gelegenheid om fruit te plukken. In verband met de late vorst was er veel schade aan de
bomen zodat ze nauwelijks vrucht droegen.

Het fruit dat aan de bomen hing werd recent door de Rotary geplukt en
verkocht. De opbrengst is bestemd voor diverse goede doelen. Wellicht is er volgend
jaar wel voldoende fruit en mogen de 3Florianen de ladder op om appels en peren te
plukken tijdens de Fruitplukdag.
Afgelopen zomer hebben er diverse mensen gereageerd op de oproep om het bestuur te
ondersteunen bij diverse werkzaamheden. We zijn blij verrast met de enthousiaste

reacties en Team Multiflora werd hierdoor een feit. Binnenkort zullen alle aangemelde
vrijwilligers bericht krijgen van het bestuur.
Wil jij ook (zo nu en dan) aansluiten als vrijwilliger? Er zijn ontzettend veel leuke
klussen te doen om Flora draaiende te houden, hoe meer helpende handen des te beter.
Team Multiflora heet je van harte welkom. Voor informatie kan je terecht bij:
Loes 030-6567048 of Elly 0343-516887.
Door omstandigheden zijn enkele activiteiten geannuleerd, te weten ‘Meer tuingeluk’,
de tuinexcursie op 5 oktober en de herfst- en adventworkshop bij Binnen en Buiten.
3Flora biedt 18 oktober de workshop ‘Deurdecoratie in herfstsfeer’ en ter
compensatie op 29 november een ‘Adventworkshop’ aan. Tijdens de laatstgenoemde
workshop ga je een mooi frame bekleden met mos, vers groen, bessen, bloemen en
uiteraard kaarsen. Het frame is steeds op een andere manier op te maken, een
blijvertje dus! Er is voor beide workshops nog ruimte om je in te schrijven.
Samen met Elsbeth van Rooijen willen we jouw belangstelling voor het oprichten van een
Tuin-excursie-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.
Bij voldoende belangstelling gaat Elsbeth wellicht samen met jou aan de slag .
Tot snel ziens!
Bloemrijke groet
Team 3Flora

ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER T/M DECEMBER 2017

Oktober
Woensdag 18
Aanvang
Locatie
November
Woensdag 1

Aanvang
Demonstatie
Locatie

Workshop ‘Deurdecoratie in herfstsfeer’
19:15 uur
Rode Kruis Gebouw, Dennenhorst 22A, Driebergen-R.

Bloemschikdemonstratie, thema: ‘Van Action tot Mobach
Collection’, verloting en uitreiking prijs aan de winnaar van de Open
Tuinendag prijsvraag
zaal open 19:15 uur
19:45 uur
Rode Kruis Gebouw, Dennenhorst 22A, Driebergen-R.

Woensdag 29
Aanvang
Locatie

Adventsworkshop
19:15 uur
Rode Kruis Gebouw, Dennenhorst 22A, Driebergen-R.

December

Woensdag 13
Zaal open
Aanvang
Locatie

Kerst-doe-avond, presentatie programma 2018 en
Kerstverloting
19:15 uur,
19:45 uur
Rode Kruis Gebouw, Dennenhorst 22A, Driebergen-R.

Woensdag 20
Aanvang
Locatie

Workshop ‘Merry Christmas’
19:15 uur
Rode Kruis Gebouw, Dennenhorst 22A, Driebergen-R.

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

KERST-DOE-AVOND 2017
Het lijkt nog ver weg, maar Team 3Flora is al druk bezig met de voorbereidingen van de
Kerst-doe-avond. Voor deze avond kunnen wij maximaal 75 pakketten aanbieden, dat
lijkt veel, maar vorig jaar was alles snel op. Zorg dat je er bij kan zijn, het beloofd een
geweldige avond te worden die wordt afgesloten met een grote Kerstverloting.

DEELNEMERS KERST-DOE-AVOND (bijgewerkt t/m 27-09)
Trudy Bekkering, Yda van den Berg, Melanie Bosma, Loes de Bree, Elly Breur, Corrie van
Erp, Ans Euser, Elly Euser, Nel de Groot, Pien Harff, Mary Jutte, Jetty Kelderman,

Annelies Knoppers, Susan Knoppers, Hanny Koekkoek, Els van Lienden, Nel van der Meer,
Eric van der Pol, Joke Vermeulen, Lola Verschoor, Ina van Wandelen, Janny Wassens

MULTIFLORA zoekt collega vrijwilligers
Het bestuur van 3Flora vormt een kleine groep waarin kennis en vaardigheden op
velerlei gebied aanwezig zijn. Vol enthousiasme wordt er gewerkt aan een boeiend en
afwisselend programma voor jou. In verband met het blijvend kunnen voortzetten van de
3Flora activiteiten zijn we op zoek naar vrijwilligers, die het leuk vinden om zich aan te
sluiten bij de Vrijwilligerspool MultiFlora. Ben jij 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. Zoals het vermelden van
aankomende activiteiten zoals bijvoorbeeld Open tuinendag, Doe-avond of
workshop. Alsmede aangeleverde foto’s en teksten van bestuur en PR
medewerkers 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!.
Het betreft geen bestuursfuncties. Voor aanvullende informatie kan je bellen met Loes
de Bree 030-6567048 of Elly Euser 0343-516887. Er zijn echter nog veel meer leuke
klussen en karweitjes te doen, Loes en Elly kunnen je er alles over vertellen. 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 oktober 2017 verschijnen.

WEBSITE www.drieflora.nl
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-doeavonden 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.

