DE FLORIAAN
16e editie, 3de jaargang

Beste 3Florianen,
In deze laatste Floriaan voor de zomer bieden we jullie weer een diversiteit van
activiteiten aan. Graag verwijzen we naar de agenda elders in deze Floriaan. Wil je meer
informatie? Ga dan naar de website www.drieflora.nl
Fris op 17 mei je tuin of balkon op met het werkstuk van de Zomer-doe-avond! Je kunt
je nog inschrijven voor deze laatste bijeenkomst vóór de zomer. Je weet het, er is maar
een beperkt aantal plaatsen in de zaal. Dus meld je tijdig aan want vol is vol.
Op zaterdag 10 juni houden we weer onze jaarlijkse Open tuinendag. De commissie Open
tuinendag is al druk bezig met de voorbereidingen. Start is zoals gewoonlijk vanaf 10.00
uur op Winkelcentrum De Sluis. In onze speciale 3Flora-partytent verkopen we dan de
passe-partouts waarmee je de tuinen kunt bezoeken. Het passe-partout levert je - naast
een entreebewijs voor de opengestelde tuinen - een lunchpakket, kortingsbonnen en een
aantal leuke attenties van onze sponsoren op. Meer over de Open tuinendag staat elders
in deze Floriaan en op onze website.
Tijdens de zomermaanden bereidt Team 3Flora zich voor op de activiteiten van het
najaar. In september barsten we dan weer volop los met onder andere de actie Meer
Tuingeluk en De Fruitplukdag. Beide activiteiten in samenwerking met Mocking
Hoveniers.
Daarnaast bieden we bij de start van het najaarsseizoen een heel bijzondere
keuzeworkshop aan: ‘Vintage decoreren’. Team 3Flora hoopt haar 3Florianen en andere
geïnteresseerden hiermee een aantrekkelijk najaarsprogramma te bieden. Graag zien we
je op een of meerdere 3Flora activiteiten. Je weet het je bent van harte welkom.
Bloemrijke groet,
Team 3Flora

ZOMER-DOE-AVOND
Opnieuw sluit 3Flora vlak voor het zomerreces af met een actieve bijeenkomst: de
inmiddels traditionele Zomer-doe-avond. Dit jaar op woensdag 17 mei. In ongedwongen
sfeer maak je een zomers werkstuk. De 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 en neem een mooi zomers werkstuk mee
naar huis. Bovendien maak je met de afsluitende loterij kans op het winnen van fraaie
planten. Introducees zijn van harte welkom!
Vergeet niet je tijdig aan te melden via mail: trudy@drieflora.nl
ZOMER-DOE-AVOND
Datum:
Woensdag 17 mei 2017
Locatie:
Rode Kruisgebouw, Dennenhorst 22A, Driebergen-R.
Zaal open:
19.15 uur
Aanvang:
19.45 uur
Einde avond:
22.00 uur
Kosten:
3Florianen € 9,50, niet-3Florianen € 16,50
Koffie/thee:
€ 1,00 per consumptie
Thema verloting:
eenjarigen
Loten:
4 stuks voor € 1,00
Vergeet je niet een huishoudschaar, scherp mesje, draadkniptang, vuilniszak, een zakje
potgrond van ca. 10 liter en (indien wenselijk) tuinhandschoenen mee te brengen.
DEELNEMERS ZOMER-DOE-AVOND (bestand bijgewerkt t/m 9 april)
Aalbertsen D., Bekkering T., Berg Y. v/d, Blokker G., Bom-ten Have H., Bouman H., Bree
L. de, Brenk W. van, Ernst A., Erp. C. van (2 pers.), Euser E., Groot de N., Guldemond J.,

Ham M. v/d, Harff P., Heuckelbach J., Keijzer A. (2 pers.), Knoppers A., Knoppers S.,
Koekkoek H., Kruis A. van ‘t, Meer N. v/d, Rijneveld M., Schild E., Straalen A.J. van (2
pers.), Vermeulen J., Verschuur L., Wandelen I. van, Wassens J., Wilt M., Ypma J.
INRICHTEN ZAAL ZOMER-DOE-AVOND
Voor het inrichten van de zaal voor de Zomer-doe-avond zijn minimaal 4 mensen nodig.
Wie komt ons op woensdag 17 mei vanaf 14.00 uur helpen? Anneke Keijzer en Ellen
Molijn zijn steeds als trouwe hulp paraat voor het inrichten van de zaal voor de Doeavonden. Anneke heeft zich al aangemeld om te helpen. Mogen we op nog een 3-tal
dames rekenen? Vele handen maken immers licht werk. Meld je dan aan via
info@drieflora.nl

VAN DE REDACTIE
Ik heb lange tijd de redactie van de Floriaan verzorgd. Dit is de laatste Floriaan van
mijn hand. De volgende uitgaven zullen andere leden van het bestuur gaan maken, zo
mogelijk samen met vrijwilligers. Ik heb het steeds een leuke vrijwilligersklus gevonden
om voor jullie de nieuwsbrief samen te stellen om op deze manier 3Florianen op de
hoogte te houden van de activiteiten van hun groenclub.
Aan het tot stand komen van De Floriaan leveren ook Ilona, Bas en Corry hun bijdrage,
Team3Flora zoekt nog versterking in de vorm van een groter aantal redactieleden op
vrijwillige basis. Iets voor jou? Bel mij gerust voor meer informatie (0343) 416229.
Pien Harff-Niekerk

PAAS-DOE-AVOND
De Paas-doe-avond was weer een daverend succes. Maar liefst 63 mensen vulden het
zaaltje van het Rode Kruis Gebouw. Bekijk op de website de leuke foto’s maar eens die e
van deze avond maakten.

HERFSTWORKSHOP BIJ BINNEN EN BUITEN
Alfred en Martin, de nieuwe eigenaren van de Bloem en Cadeaushop “Binnen en Buiten’’
op Winkelcentrum De Sluis, ontvangen ons op donderdag 5 oktober weer voor een
gezellige workshop. Ditmaal met een herfstthema. Verzekerd zijn van een plaatsje die
avond? Je kunt je nu al inschrijven via mail: trudy@drieflora.nl

ACTIVITEITENKALENDER MEI T/M SEPTEMBER 2017
Mei
Woensdag 17

Zomer doe-avond met plantenverloting

Juni
Zaterdag 10

Open tuinendag

September
Zaterdag 16
Woensdag 27
Zaterdag 30

Meer tuingeluk i.s.m. Mocking Hoveniers
Keuze-workshop Vintage decoreren: maak een hart, spiegel of krans
Fruitplukdag bij Mocking Hoveniers

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

MELD JE AAN VOOR HET NIEUWE TEAM MULTIFLORA
Team 3Flora zoekt ondersteuning voor diverse werkzaamheden die in onze groenclub
voorkomen. We hebben hiervoor al een aantal vrijwilligers persoonlijk benaderd. Om
onze vraag ruimer onder de aandacht te brengen roepen we ook in deze Floriaan
enthousiaste leden op om (af en toe) te helpen.
Vrijwilligers die niet perse een bestuursfunctie willen/kunnen vervullen kunnen wel tal
van andere leuke werkzaamheden oppakken. Daarbij is dan geen sprake van maandelijkse

vergaderingen/verplichtingen. Voor deze functies (zie tekst hieronder) is niet een
specifieke functie/vaardigheid te benoemen. Beter is om met elkaar te kijken naar wat
de vrijwilliger wil/kan en waar deze belangstelling voor heeft en tijd voor vrij wil/kan
maken. Enkele 3Florianen helpen ons al regelmatig en daar zijn we heel blij mee. Immers
vele handen maken licht werk en het is steeds fijn om een beroep te kunnen doen op ons
trouwe vrijwilligersteam.
Idee van Team3Flora is om een poule van vrijwilligers samen te stellen die bij toerbeurt
een handje komen helpen waar wenselijk en uiteraard voor de vrijwilliger mogelijk. We
willen de poule Team MultiFlora noemen, met een knipoog naar de naam van onze
groenclub 3Flora.
Om geïnteresseerde en bestaande vrijwilligers kennis met elkaar te laten maken nodigen
we jullie graag uit voor een informele, geheel vrijblijvende korte bijeenkomst van
maximaal 1½ uur.

De bijeenkomst is op 24 mei om 20:00 uur bij Loes de Bree, Rijnseweg 2 te
Odijk.
Wil je ook aanwezig zijn bij deze informele maar ook informatieve avond met een
brainstormachtig karakter? Dan nodigen we je van harte uit om je aan te melden via
mail: pien@drieflora.nl . Of bel met Loes de Bree,tel: 030 6567048.
In te vullen vrijwilligerswerkzaamheden zijn onder andere:
Gastvrouwschap t.b.v. de bijeenkomsten.
Klaarzetten van materialen t.b.v. de doe-avonden.
Vervoer materialen van veiling Ede naar het Rode Kruis Gebouw.
Opmaken en versturen van persberichten en contacten onderhouden met de pers.
Contacten met spreker t.b.v. ledenbijeenkomst.
Contacten met drukkerij.
Ophalen van sponsorproducten t.b.v. ledenbijeenkomsten en doe-avonden.
Schrijven van teksten voor het jaarprogramma.
Klaarmaken van 3-luiken en kortingspassen t.b.v. drukkerij.
Versturen/uitdelen 3-luiken en kortingspassen aan leden.
Redigeren van teksten voor o.a. jaarprogramma en persberichten.
Inpakken van attenties t.b.v. Open tuinendag en verlotingen.
Bemensing van kraam bij Open tuinendag, Fruitplukdag, Meer Tuingeluk, Midzomeravond.
Voorraadbeheer en inkoop koffie, thee, suiker, koffiemelk, servetten, disposables e.d.
Contact met verhuurder Rode Kruis gebouw.
Zo nu en dan ontlasting van de werkzaamheden van de 4 bestuursleden is daarnaast ook
wenselijk.
Het maken van foto’s tijdens workshops, doe-avonden etc.
Etc.etc….
Het lijkt Team 3Flora ontzettend leuk om samen met het nieuwe Team MultiFlora
plannen te smeden om zo het voortbestaan van 3Flora te waarborgen. Een groenclub
waaraan jullie misschien wel een belangrijke bijdrage willen leveren. Team 3Flora
bedankt iedereen op voorhand voor de belangstelling voor het genoemde

vrijwilligerswerk bij 3Flora. Wij hopen velen van jullie binnenkort als vrijwilliger te
mogen verwelkomen. Graag tot snel ziens!
RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE

Op 22 maart ontving Team 3Flora een groep van mensen die werkzaam zijn in de zorg bij
Vitras, De Bosrand, De Brug, Sparrenheide, Rehoboth en Nassau Odijckhof.
Wij verwelkomden de aanwezigen 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 met lieflijke vogeltjes, eitjes en een zachtroze
manchet met organza lint te maken.
Onder het motto ‘een avond de zorg ontzorgen en in de bloemetjes zetten’ werd er
ontspannen gewerkt aan dit kleurrijke voorjaarsstuk.
De deelnemers werden aan het eind van de avond verwend met een sapje of wijntje naar
keuze, vergezeld van een heerlijk 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’.
Deze leuke avond was mogelijk door een deel van de donatie in te zetten die 3Flora
ontving uit de RABO Clubkascampagne van vorig jaar.

OPEN TUINENDAG

Voor de 17e Open tuinendag heeft de commissie Open tuinendag het dorp 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 Hoofdstaat de

tuinpoorten gastvrij open hebben staan. Het betreft het gebied tussen de
gemeentegrens met Doorn en de Hogesteeg, Oranjelaan en Welgelegenlaan. 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.
Vind je het leuk om Team 3Fora te versterken tijdens de verkoop in de kraam? Geef je
dan op via mail info@drieflora.nl.
Tijdens de Open tuinendag zijn de passe-partouts tussen 10.00 en 15.00 uur te koop in
de 3Flora-kraam op Winkelcentrum De Sluis. Kijk voor meer informatie op onze website.

INGEZONDEN REACTIE
Beste Floriaan,
Naar aanleiding van jullie oproep om reacties op de rubriek tuintips: Deze keer was de
tip over zomerbollen eerder binnen oppotten, een hele goeie voor mij! Ik deed nooit veel
met zomerbollen. Vorig jaar wel wat dingen geprobeerd, maar veel bollen kwamen pas
laat uit, het werd niet zoveel. In onze tuin is ook nogal wat schaduw. De potten met
zomerbollen probeer ik wel in de zon te houden. Maar door ze eerder uit te laten komen
door ze vast binnen te laten beginnen, geeft vast meer kans op succes! Dus: dank
daarvoor!
Hanneke Sollman

TUINTIPS
Straatwerk en houten vlonders groen geworden? Je kunt ze beter niet afspuiten
met een hogedrukreiniger. Het oppervlak van tegel of hout kan hierdoor
beschadigen waardoor vuil nog eerder vast gaat koeken. Besproei tijdens een
droge periode de groen geworden bestrating met azijn. Extra vieze plekken
misschien een beetje schrobben en de zon doet de rest. Overigens voldoet
azijngebruik ook prima op met alg aangeslagen grind.
Kruiden kweken in eigen tuin is goed te doen in ons klimaat. Munt, rozemarijn,
selderie, bieslook en peterselie kun je nu al planten. De gevoelige basilicum wil
graag wat later de grond in.
Plant nu bladverliezende hagen en verwijder het eerste onkruid in de borders.

Verspreid kalk over je gazon.
Controleer de planten in potten op uitdrogen.
Snoei de winterheide, dat voorkomt een kaal hart.
Controleer of je klimplanten nog stevig vast zitten, verwijder het winterblad.
Anemonenbollen slaan beter aan als je ze eerst een nachtje laat weken. Poot ze
op een zonnige plek, 3 cm diep en 5 cm uit elkaar. Na 3 maanden staan ze te
bloeien. Anemone Coronaria is een aan te bevelen soort. Met een beetje geluk
komt het plantje elk jaar weer terug.
Molucella Laevis, Amaranthus Hot Biscuits en Ageratum Houstoniatum Dodo
Schnittperle zijn bijzondere planten die een absolute eyecatcher in de border
vormen. Probeer maar!

TUINUITJES
I
Elsbeth van Rooijen is een enthousiaste 3Floriaan. Ze woont in Driebergen en is lid van
een gezellige tuinclub in Houten. Regelmatig gaat zij met een groepje tuinvrienden en
vriendinnen op tuinenbezoek. Elsbeth nodigt 3Florianen uit om zich (naar keuze, zo nu en
dan) aan te sluiten bij de uitstapjes die deze tuinclub maakt. Ben je geïnteresseerd naar
de mogelijkheden en kosten neem dan vrijblijvend contact op met Elsbeth via mail:
elsbethvr@casema.nl

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 augustus 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 17 mei, 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.

