DE FLORIAAN januari – februari maart 2018

20e editie, 5de jaargang

Beste 3Floriaan,
Team 3Flora wenst je een gezond, voorspoedig en vooral bloemrijk en groen 2018 toe!
Inmiddels heb je de ledenpas samen met het jaarprogramma 2018 ontvangen. Voor
aanvullende informatie verwijzen we je graag naar onze website www.drieflora.nl.
Op deze site staat in de activiteitenkalender een uitgebreide beschrijving van iedere
activiteit met tijdstip, locatie en prijs.
Ook verwijzen we graag naar de herziene pagina met kortingverleners, waar je op
vertoon van je kortingspas korting krijgt op je aankopen.
Bij Elsbeth van Rooijen hebben zich geïnteresseerde tuinliefhebbers aangemeld voor de
op te richten club voor het maken van Tuinexcursiesbinnen 3Flora. Elsbeth is lid van
Tuinclub De Vlinder in Houten. 3Florianen zijn daar ook van harte welkom! 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. We houden je via de Floriaan op de
hoogte!
Voor informatie over het programma van januari t/m maart verwijzen wij je naar de
rubriekjes elders in deze Floriaan of naar de site www.drieflora.nl.

Tot snel ziens!
Bloemrijke groet,
Team 3Flora

ACTIVITEITENKALENDER JANUARI T/M MAART 2018
Januari
Woensdag 17

Workshop ‘Bloemrijke start’

Zaal open

19:15 uur

Tijdstip

19:30 uur-uiterlijk 22:00 uur

Locatie

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

Prijs

€ 27,50 / niet 3-Floriaan € 35,00

Februari
Woensdag 7

Lezing samen bijna 1½ maal de wereld rondgefietst

Zaal open

19:15 uur

Tijdstip

19:45 uur-uiterlijk 22:00 uur

Locatie

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

Prijs

gratis / niet 3-Floriaan € 3,00

Woensdag 21

Workshop ‘Creatief met (bloem)bollen’

Zaal open

19:15 uur

Tijdstip

19:30 uur-uiterlijk 22:00 uur

Locatie

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

Prijs

€ 27,50 / niet 3-Floriaan € 35,00

Maart
Woensdag 21

Paas-doe-avond

Zaal open

19:15 uur

Tijdstip

19:45 uur-uiterlijk 22:00 uur

Locatie

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

Prijs

€ 10,00 / niet 3-Floriaan € 17,50

Zaterdagmorgen 24

Workshop ‘Pasen op de kaart’

Zaal open

09:30 uur

Tijdstip

09:45 uur-uiterlijk 12:30 uu

Locatie

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

Prijs

€ 29,50 / niet 3-Floriaan € 37,00

Kom je ook naar een of meer van bovenstaande activiteiten? Geef je dan tijdig op per
mail via info@3flora.nl Vermeld de naam van de activiteit, de datum en je naam.

PAAS-DOE-AVOND
De kerstboom is nog maar net het huis uit of we kijken al met elkaar uit naar de eerste
tekenen van de lente. Dit jaar valt Pasen in de maand maart, een vroege Pasen dus.
Daarom houden we onze jaarlijkse Paas-doe-avond op woensdagavond 21 maart.
Nog niet ingeschreven? Er zijn nog plaatsen vrij, meldt je aan via mail: info@drieflora.nl
wees op tijd, want vol is echt Vol!!!
Heb jij je al aangemeld voor deze leuke happening? Dan hoef je dat niet nogmaals te
doen.

WINKELCENTRUM DE SLUIS
Wegens groot succes organiseert bovenstaand winkelcentrum voor het 3 e jaar een
Winterfest. Het vindt plaats op vrijdag 19 januari van 14:00-20:00 uur op het
winkelplein. Er is een ijsbaan waar je heerlijk rondjes kan schaatsen en er is een
verwarmd terras waar genoten kan worden van warme chocolademelk en glühwein.
Rondom de schaatsbaan staan diverse kraampjes waar diverse producten te koop zijn.
3Flora nodigt je van harte uit om het Winterfest te bezoeken waar wij met een kraam
met chutneys en groendecoraties te vinden zijn.

HELPENDE HANDEN GEVRAAGD
Voor het kort bemensen van de kraam zoeken we nog wat versterking. Wil jij ons daarbij
helpen? meldt je dan aan en bel Pien: 0343-416229 of mail: info@drieflora.nl

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 verzorgen,
het vrijwilligersteam MultiFlora coördineren,
de facebookpagina van 3Flora beheren,
het redigeren van teksten op zich 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 3-koppig 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.





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 een mail aan : trudy@drieflora.nl of een briefje naar: ledenadministratie,
Dennenhorst 47, 3972 GL Driebergen-Rijsenburg.
De eerstvolgende Floriaan zal eind februari 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 7 februari, je hebt dus nog voldoende
tijd om je boeken en/of tijdschriften uit te zoeken.

ADRESGEGEVENS ACTIVITEITEN
Locatie voor onze activiteiten is het Rode Kruis Gebouw, Dennenhorst 22a te
Driebergen-Rijsenburg. Het Rode Kruis Gebouw heeft een ruime zaal, voldoende
parkeergelegenheid direct voor de deur. De zaal is goed toegankelijk voor mensen die
slecht ter been zijn. Kortom, een fijne plek om elkaar te ontmoeten.

