DE FLORIAAN april-mei-juni 2017

15e editie, 4de jaargang

Beste 3Florianen,
De langdurige regen begin maart werd afgewisseld door harde en koude wind en af toe
een zonnetje, maar nu gaan we het toch echt geloven: het voorjaar komt eraan!
Heb je ook al de (voorjaars)kriebels?
De tuin in, genieten van de in bloei staande heesters en bloembollen. Heb je geen kleur
in je tuin? Het poten van een vroegbloeiende heester is dan eigenlijk een must. Immers
het jaar rond van de tuin genieten willen we toch allemaal? Kijk eens bij een van onze
kortingverstrekkers naar het assortiment en verras jezelf met een vrolijke tuinplant,
bloeiende heester of fraaie groenblijver; daar heb je volgende jaren ook plezier van.
Voor snel kleur in de tuin is het eenvoudig om potten, manden en bakken te vullen met
viooltjes en deze op je terras of tuintafel te zetten. Een bak met vrolijke bloembollen
en voorjaarsbloeiers bij de voordeur is ook niet te versmaden. Of haal de lente in huis
met een fraai zelfgemaakt werkstuk tijdens de paas-doe-avond en de paasworkshop.
En fris in mei ook je tuin of balkon op met het werkstuk van de zomer-doe-avond!
In deze Floriaan bieden we jullie weer een aantal leuke activiteiten aan. Graag verwijzen
we naar de agenda die elders in deze Floriaan vermeld staat.
Op zaterdag 10 juni houden we weer onze jaarlijkse Open tuinendag. De commissie Open
tuinendag is al druk bezig met de voorbereidingen. Start is gewoontegetrouw op
Winkelcentrum De Sluis. Meer over de Open tuinendag lees je elders in deze Floriaan of
op de website www.3flora.nl
Tot snel ziens!
Bloemrijke groet
Team 3Flora

PAAS-DOE-AVOND

De Paas-doe-avond werd in 1999 voor het eerst georganiseerd en is elk jaar een
doorslaand succes! Deze actieve bijeenkomst staat nog steeds met stip in het
jaarprogramma genoteerd. Tegen een aantrekkelijke prijs een avondje uit en na afloop
een mooi zelfgemaakt werkstuk mee naar huis nemen, dat willen we toch allemaal? We
sluiten de avond af met een loterij van voorjaarsplanten en andere leuke prijzen. Wacht
niet te lang met inschrijven. De belangstelling is elk jaar groot! Vergeet niet om je
gereedschap zoals een snoeischaartje, huishoudschaar, scherp mesje, vuilniszak en
(indien voorhanden) een draaiplateau mee te brengen.
Datum:
Locatie:
Zaal open:
Aanvang:
Einde avond:
Kosten:
Koffie/thee:
Thema verloting:
Loten:

Woensdag 5 april
Rode kruisgebouw Dennenhorst 22A, Driebergen-R.
19.15 uur
19.45 uur
22.00 uur
3Florianen € 9,50, niet-3Florianen € 16,50
€ 1,00 per consumptie
Pasen
4 stuks voor € 1,00

GESLAAGDE WORKSHOP BIJ BINNEN EN BUITEN
Alfred en Martin, de eigenaren van Bloem en Cadeaushop Binnen en Buiten ontvingen op
donderdag 9 maart een groep enthousiaste workshoppers voor het maken van een
voorjaarsstukje met bloembollen. Het was een gezellige avond en tevens de aftrap van
de samenwerking van 3Flora met Alfred en Martin.
Herma en Paul, de voormalige eigenaren van Bloemsierkunst en Kadotiek De Sluis, waren
deze avond ook aanwezig om afscheid te nemen van de trouwe groep workshoppers.

ACTIVITEITENKALENDER APRIL-MEI-JUNI 2017
April
Woensdag 5
Woensdag 12

Paas-doe-avond met paasverloting
Workshop: dolle Pasen

Mei
Woensdag 17

Zomer doe-avond met plantenverloting

Juni
Zaterdag 10

Open tuinendag

Meedoen aan een activiteit? Geef je dan tijdig op per mail via trudy@drieflora of
gebruik het inschrijfformulier op de website. Vermeld steeds de naam van de activiteit,
de datum en je naam.

Voor het besturen en organiseren van een leuke en financieel gezonde club als 3Flora
zoekt Team 3Flora naar ondersteuning. We zijn blij dat steeds meer leden een handje
komen helpen ter voorbereiding van Doe-avonden en workshops. Ook doet het Team
nooit tevergeefs een beroep op leden die de website beheren, papieren Floriaan
opstellen c.q. rondbrengen, gastvrouwen, lotenverkopers enz. die hun werk bij toerbeurt
willen vervullen. Maar ……. er is veel meer werk aan de winkel en daarom vraagt Team
3Flora met klem om hulp, aan jou!
Elders in deze Floriaan kun je alles lezen over de vacatures. Wij hopen oprecht dat zich
mensen aanmelden om het voorbestaan van 3Flora te ondersteunen en garanderen.

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE
Op 22 maart hadden we een groep mensen werkzaam in de zorg bij onder andere Vitras
Driebergen-Rijsenburg, Verzorgingshuis Sparrenheide, Woonzorgcentrum Rehoboth en
Verpleeghuis Nassau Odijckhof.
De aanwezigen werden verwelkomd met een kopje koffie/thee en een heerlijk stuk
taart. Daarna gingen de handen enthousiast uit de mouwen om met de gereedstaande
materialen een fraaie bloementaart te maken. Onder het motto ‘een avond de zorg
ontzorgen en in de bloemetjes zetten’ werd er vol ijver gewerkt aan de kleurrijke
bloementaarten. Ondertussen werden de deelnemers door Team 3Flora verwend met
een sapje of wijntje naar keuze met een hartig hapje. Na afloop nam iedereen de door
haar gemaakte bloemdecoratie mee naar huis om nog lang te kunnen nagenieten van deze
welverdiende ‘pluim op de hoed’.
PAAS-DOE-AVOND
Op 5 april is het zover, de jaarlijkse Paas-doe-avond. Er zijn nog enkele plekjes vrij
voor deze altijd gezellige avond. Doe je ook (weer) eens mee? Meld je dan aan via mail
trudy@drieflora.nl. Je weet het vol is vol!!!
KLAARZETTEN MATERIALEN PAAS-DOE-AVOND
Anneke Keijzer, Loes de Bree, Nel van der Meer en Ria Snijders hebben zich aangemeld
om de zaal in orde te brengen voor de paas-doe-avond. We beginnen 5 april om 14.00
uur!
DEELNEMERS PAAS-DOE-AVOND (bijgewerkt t/m 08-03)
Aalbertsen, Asselt, Bekkering, Berg, van de, Blokker, Bosma, Bouman, Bree de, Brenk
van, Breur, Drenth, Euser, Groot de, Ham van de, Harff, Jutte, Kelderman, Keijzer (2
pers.), Kleinwee, Knoppers A., Knoppers S., Koekkoek, Kortleve (2 pers.), Kruis van ‘t,
Lienden, Linden van der (2 pers.), Meer van de, Molijn, Pol van der, Rooijen van, Snijders,
Straalen van (2 pers.), Vermeulen, Verschuur, Wandelen van, Wilt van (2 pers.).

ZOMER-DOE-AVOND

Opnieuw sluit 3Flora vlak voor het zomerreces af met een actieve bijeenkomst op 17
mei: de Zomer-doe-avond. In ongedwongen sfeer maak je een zomers werkstuk. Alle
benodigde materialen liggen klaar in de zaal evenals een voorbeeld dat voor iedereen
eenvoudig na te maken is. En dat voor een sympathieke prijs! Doe mee, steek je handen
uit de mouwen, ontmoet enthousiaste 3Florianen, geniet van een heerlijk avondje uit bij
3Flora en neem een mooi zomers werkstuk mee naar huis. Bovendien maak je met de
afsluitende loterij kans op het winnen van fraaie planten. O ja, vergeet niet je tijdig aan
te melden via mail: trudy@drieflora.nl Er is maar een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar.
KLAARZETTEN MATERIALEN ZOMER-DOE-AVOND
Voor het klaarzetten van de materialen in de zaal op woensdag 17 mei vanaf 14.00 uur
zoekt het team 3Flora een viertal vrijwilligers. Aanmelden kan via info@drieflora.nl
DEELNEMERS ZOMER-DOE-AVOND (bijgewerkt t/m 08-03)
Bekkering, Berg van de, Blokker, Bree de, Euser, Groot de, Harff, Knoppers A., Knoppers
S., Koekkoek, Meer van de, Pol van de, Vermeulen, Verschuur, Wandelen van, Wilt van.
OPEN TUINENDAG
Voor de 17e Open tuinendag heeft de commissie Open tuinendag het dorp weer
opgeknipt in 3 delen. In een deel daarvan worden op zaterdag 10 juni tuinen opengesteld
voor publiek. Nieuw dit jaar is dat zowel tuinen ten noorden als ten zuiden van de
Hoofdstraat de tuinpoorten gastvrij open hebben staan. Het betreft het gebied tussen
de gemeentegrens met Doorn en de Hogesteeg, Oranjelaan en Welgelegenlaan. Tijdens
de Open tuinendag zijn de passe-partouts tussen 10.00-15.00 uur te koop in de 3Florakraam op Winkelcentrum De Sluis. Kijk voor meer informatie en een terugblik bij Open
tuinendag 2016 op de website van 3Flora. Woon je in dit gebied en lijkt het je leuk om
je tuin (weer) open te stellen geef je dan op met het inschrijfformulier op onze website
www.3flora.nl of via mail info@drieflora.nl.

TUINTIPS
Zijn de narcissen uitgebloeid? Draai het loof tot een vlecht en zet vast met een
stukje touw of draad, steek de vlecht in de aarde vast met een satéprikker. Zo
sterft het loof sneller af en hou je de border opgeruimd.
Speenkruid is een sterk maar vooral makkelijk plantje. De gele sterretjes
verrassen je al vroeg in het voorjaar. De geel geworden groene blaadjes sterven
vanzelf af, het plantje komt volgend voorjaar weer in alle luister terug.
De vijverspiegel kun je nu ontdoen van drijvend blad en andere rommel; voor de
grote vijverschoonmaak is het nu nog te vroeg! En voorzichtig niet te veel
beweging in het water, dat verstoort het leven van de dieren die nog in rust zijn.

Geef je zomerbollen een voorsprong door ze i.p.v. in april in de volle grond te
zetten, nu vast binnen op te potten. Plaats de bol 2x zo diep als hij hoog is. De
dahlia vormt daarop echter een uitzondering. Bedek deze met een dun laagje
aarde.
Zijn je bomen aan een snoeibeurt toe, dan is het daar nu de tijd voor. Let echter
goed op, heeft je boom een botanische naam die begint met A, B of C zoals Acer,
Betula of Castanea snoei deze in het najaar, hun sapstroom is al op gang gekomen,
snoeien kan de boom dood doen gaan.
REACTIE OP TUINTIPS
Dit seizoen zijn we begonnen met het publiceren van tuintips in de Floriaan. We zijn
benieuwd naar jullie reacties over deze rubriek. Post een berichtje op info@drieflora.nl.
Wij kijken uit naar jullie berichtjes.
(BESTUUR) TEAM 3FLORA IS OP ZOEK NAAR JOU!!
Team 3Flora is
nu nagenoeg compleet. Ons team vormt met elkaar een kleine groep waarin kennis en
vaardigheden op velerlei gebied aanwezig zijn. Vol enthousiasme werken wij aan een
boeiend en afwisselend programma voor jou. In verband met het blijvend kunnen
voortzetten van de 3Flora activiteiten zijn we dringend op zoek naar vrijwilligers die
het leuk vinden Team 3Flora enkele uren per maand te ondersteunen. Wat zou het fijn
zijn om voor het zomerreces een voltallige groep vrijwilligers te hebben! Wij zoeken
mensen voor de volgende vrijwilligersfuncties:
1.) Ondersteuner(s) PR
2.) Gastvrouw voor een of meerdere bijeenkomsten/Doe-avonden
1.) Om de publiciteit van 3Flora beter vorm te kunnen geven zoeken wij een of meerdere
personen die al of niet in teamverband met elkaar het PR-werk van 3Flora willen
verzorgen. Het betreft o.a. contacten met de plaatselijke en regionale pers, inkoop en
aanleveren PR-materialen ten behoeve van onder andere Open tuinendag, Meer
Tuingeluk en Fruitplukdag. Bedenken en initiëren van wervingsacties etc……… Voor deze
functie hoef je niet toe te treden tot het bestuur. Bel voor vrijblijvende informatie met
Trudy 0343-510460 of b.g.g. met Loes 030-6567048.
2.) Tijdens de Doe-avonden en bijeenkomsten worden de 3Florianen altijd verwend met
verse koffie/thee en versnaperingen. Hiervoor is een klein team gastvrouwen
voorhanden. Het zou prettig zijn om dit team uit te breiden. Hierdoor kunnen de
gastvrouwen roulerend hun werkzaamheden uitvoeren. Uiteraard is dit geen
bestuursfunctie. Bel voor vrijblijvende informatie met Gea 0343-516458 of b.g.g. met
Loes 030-6567048.
TUINUITJES
Is er onder onze Florianen een groepje mensen dat het leuk zou vinden om bij toerbeurt
een of meerdere keren per jaar een tuinbezoekje te organiseren? Team 3Flora hoort
het graag van jullie. Laat een bericht achter in onze mailbox info@drieflora.nl en we
nemen meteen contact met je op.

Als je graag de ‘Nieuwsflits’ ontvangt maar nog geen mailadres hebt doorgegeven dan
kun je dat doen via: trudy@drieflora.nl
De eerstvolgende
Floriaan zal eind april 2017 verschijnen. Bewaar deze Floriaan dus goed of kijk voor
aanvullende informatie op www.drieflora.nl
NIEUW E-MAILADRES? VERHUISD?
Vergeet dit niet door te geven via mail: trudy@drieflora.nl of stuur een briefje naar
onze ledenadministratie: Dennenhorst 47, 3972 GL Driebergen-Rijsenburg.

WEBSITE www.drieflora.nl
Op de
website www.drieflora.nl staat het volledige jaarprogramma met alle geplande
activiteiten die 3Flora in 2017 voor je in petto heeft. Workshops, Doe-avonden en
presentaties/lezingen, alles overzichtelijk bij elkaar. Ook het inschrijfformulier is er te
vinden en algemene informatie over 3Flora. Daarnaast worden gewijzigde data of
locaties eveneens op de website vermeld. Mail voor aanvullende informatie of vragen
naar info@drieflora.nl

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 5 april, 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.

