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Beste 3Florianen,
Op het moment dat de redactie deze Floriaan schrijft is de herfst plaats aan het maken
voor de koude wintermaanden. Daarmee wordt de periode van het jaar om je huis aan te
kleden met mooie kerstukken voorzien van kaarsen een feit.
3Flora biedt je daarvoor hulp aan door het organiseren van een 3-tal gezellige, leerzame
en sfeervolle activiteiten:

Adventsworkshop

Tijdens de adventsworkshop maak je een fraaie schikking op stalen frame met oasis
basis, dat je gaat opsteken met vers, geurend snijgroen en versieren met subtiele
decoraties, enkele bloemetjes en 4 adventslichtjes.

Kerst-doe-avond

Het werkstuk van de kerst-doe-avond, blijft zoals gewoonlijk, nog even ‘geheim’.
Team 3Flora verzekert je in ieder geval van een fraai versierde voordeur wanneer je
deelneemt aan de gezelligste Doe-avond van 2017.

Workshop ‘Merry Christmas’

Gewoontegetrouw sluiten we het kalenderjaar af met een kerst-bloemschik-workshop.
Je maakt een royaal, langwerpig stuk dat uitstekend dienst kan doen als tafelstuk
tijdens je kerstdiner. Maar kan natuurlijk ook een plaatsje op vensterbank of side-table
krijgen. De decoraties in zachte groentinten worden afgewisseld met crème, groene en
witte bloemen en vormen met mooie bijkleurende stompkaarsen een bijzonder fraai en
verstild geheel. De basis van het werkstuk wordt ingepakt met een knisperend wit

sneeuwkleed dat gedeeltelijk verstopt wordt onder een jas van diverse soorten geurend,
vers snijgroen. Door het toepassen van neutrale kleuren staat dit werkstuk mooi in ieder
kersthuis.
Deze workshop wil jij niet missen! Dus schrijf je snel in en ga naar huis met het mooiste
Kerstwerkstuk dat je ooit gemaakt hebt.
Elsbeth van Rooijen heeft inmiddels enkele aanmeldingen binnen van mensen die
interesse hebben voor het oprichten van een Tuin-excursie-club binnen 3Flora. Elsbeth
zelf is lid van een tuinclub in Houten. 3Florianen zijn daar ook 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 mail dan naar info@drieflora.nl.
Bij voldoende reacties gaat Elsbeth, wellicht samen met jou, aan de slag.
De wervingsactie naar vrijwilligers voor onze vrijwilligerspool MultiFlora is een succes
geworden. We hebben nieuwe mensen kunnen verwelkomen die een handje mee helpen bij
het organiseren van activiteiten of op de achtergrond hun werkzaamheden willen
uitvoeren. Uiteraard blijft er nog genoeg werk liggen dat we graag willen verdelen.
Mocht jij je nog niet hebben aangemeld als vrijwilliger en heb je enkele uurtjes per
maand vrij om 3Flora te ondersteunen, dan horen we dat graag. Neem dan contact op via
mail info@drieflora.nl of bel voor informatie met Loes 030-6567048 of b.g.g. met Pien
0343-416229.
Voor meer informatie over het programma van november en december verwijzen wij je
naar de rubriekjes elders in deze Floriaan. Het complete programma van 2018 zal eind
december verschijnen op de website, waar uiteraard de laatste maanden van 2017 ook
nog te vinden zijn, ga da naar: www.3flora.nl
Tot snel ziens!

Bloemrijke groet,
Team 3Flora

KERST-DOE-AVOND 2017

Vanavond alweer de laatste Doe-avond van dit jaar. De best bezochte en zonder meer
gezelligste 3Flora-avond van het jaar te noemen. Team 3Flora zorgt voor een pakket
met mooie, verse materialen waarmee je in ontspannen sfeer een landelijk, klassieke
kerstdecoratie kunt samenstellen. Natuurlijk ga je dat doen aan de hand van het
gemaakte voorbeeld. Tijdens het werken word je verwend met een zoete traktatie. We
sluiten de avond af met een uitbundige Kerstverloting en de inmiddels alom geprezen
Kerststukkenveiling. Heb jij je al aangemeld voor deze leuke happening? Dan hoef je dat
niet nogmaals te doen.
Nog niet ingeschreven? Er zijn nog een beperkt aantal plaatsen vrij, meldt je daarom
snel aan via mail: trudy@drieflora.nl Vol is echt Vol!!!

Bij binnenkomst ontvangen 3-Florianen hun kortingspas en het 3-luik programma 2018.
Niet in de gelegenheid om naar de Kerst-doe-avond te komen? Dan sturen we de pas en
het 3-luik na.
Datum

woensdag 13 december

Locatie

Rode Kruis Gebouw, Dennenhorst 22a, Driebergen-R.

Zaal open

19.15 uur

Tijd

19.45 – uiterlijk 22.00 uur

Prijs

3Florianen € 9,50, niet-3Florianen € 16,50

Koffie/thee

€ 1,00 met zoete lekkernij

Sapje/Glühwein

gratis

Loten

€ 1,00 per vier stuks Thema verloting

Kerst

Vergeet niet om zelf het volgende mee te brengen:
vuilniszak (i.v.m. afvoeren restmaterialen), scherp mesje, huishoudschaar,
draadkniptang en snoeischaartje.

ACTIVITEITENKALENDER NOVEMBER 2017 T/M JANUARI 2018
November
Woensdag 29
Zaal open
Aanvang workshop
Einde workshop
Locatie
Prijs
December
Woensdag 13

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

Zaal open
Aanvang
Einde doe-avond
Locatie
Prijs

Kerst-doe-avond, presentatie programma 2018,
Kerstverloting en Kerststukken veiling
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

Januari
Woensdag 17

Zaal open
Aanvang workshop
Einde workshop
Locatie
Prijs

Workshop ‘Bloemrijke start’

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

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

KERST-DOE-AVOND 2017
Het is al weer bijna zo ver! Kerst-doe-avond. Ben je er dit jaar ook (weer) bij? Team
3Flora is al druk bezig is met de voorbereidingen van deze altijd gezellige Doe-avond.
Voor deze avond kan het team maximaal 75 pakketten leveren. Zorg dat jij je tijdig
inschrijft voor dit leuke evenement. Het zal een gezellige avond worden die wordt
afgesloten met een grote Kerstverloting en de inmiddels favoriete Kerststukkenveiling.

DEELNEMERSLIJST KERST-DOE-AVOND (bijgewerkt t/m 13-11)
Trudy Bekkering, Ans van de Berg, Yda van den Berg, Gea Blokker, Melanie Bosma,
Henny Bouwman, Loes de Bree, Elly Breur, Wil van Echtelt (2 pers.), Corrie van Erp, Ans
Ernst, Elly Euser, Mieke Fuchs, Alie Geersing (2 pers.), Nel de Groot, Joek Guldemond,
Monique Van der Ham, Pien Harff, Mary Jutte, Anneke Keijzer, Jetty Kelderman, Mieke
van Kleinwee, Annelies Knoppers, Susan Knoppers, Trudy Knoppers, Hanny Koekkoek, Mw.
Kortleve (2 Pers.), Aetske van ’t Kruis, Els van Lienden, Mw. Masselink, Ellen Molijn,
Katinka Mumsen, Eric van der Pol, Elsbeth van Rooijen, Marry Rijneveld, Elise Schild, Ria
Snijders, Ali van Straalen (2 pers.), Joke Vermeulen, Lola Verschuur, Herma van Vugt,
Janny Wassens, Marianne Weijenberg, Marianne van Wilt, Joke Ypma, Renske
Zijderveld.

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 al of niet in
teamverband met elkaar:
 de PR van 3Flora willen verzorgen.
 de facebookpagina van 3Flora willen beheren.
 het redigeren van teksten 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 bestuur, het zou fijn zijn om
met elkaar de handen uit de mouwen te kunnen steken en de vrijwilligersgroep
van 3Flora: ‘MultiFlora’, verder uit te breiden waardoor het bestuur enigszins
ontlast kan worden.
Bovenstaand betreffen geen bestuursfuncties. Voor aanvullende informatie kan je
bellen met Loes 030-6567048 of Trudy 0343-510460. Voel je welkom en sluit je aan!

NIEUW E-MAILADRES?,VERHUIZING? ABONNEREN OP NIEUWSBRIEF ?
Stuur dan een mail aan : trudy@drieflora.nl of een briefje naar ledenadministratie:
Dennenhorst 47, 3972 GL Driebergen-Rijsenburg.
De eerstvolgende Nieuwsbrief/Floriaan zal medio januari 2018 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 gezellige kerstworkshop, alles overzichtelijk bij elkaar. Ook het
inschrijfformulier is er te vinden alsmede algemene informatie over 3Flora. Uiteraard
worden gewijzigde data of locaties eveneens op de website vermeld. Het programma
2018 zal rond de jaarwisseling op de website staan.

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 13 december, 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.

