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Beste 3Floriaan, beste lezer,
Met de zomer in het vooruitzicht bereidt Team 3Flora zich voor op haar
zomeractiviteiten. Er is een Koninklijke kroon gemaakt tijdens een gezellige workshop.
De workshoppers zaten dus goed met Koningsdag. Een oranje koninklijke bloemenkroon
sierde hun huiskamer.

De voorbereidingen voor de jaarlijkse Open tuinendag zijn in volle gang, er zijn
prachtige tuinen geworven, reserveer een plekje in je agenda op 23 juni en geniet samen
met andere tuinliefhebbers van een fraaie tuinenroute in eigen dorp!
Zoals je kunt lezen in deze nieuwsbrief, staan er voor 2018 nog voldoende activiteiten
op het 3Flora programma. Zo kun je meedoen aan diverse workshops, op tuinexcursie
gaan met Elsbeth van Rooijen en de niet te versmaden bloemrijke zomer-doe-avond
komt ook nog aan bod.
Geef je op voor een of meer van onze activiteiten en doe (weer) gezellig mee Team
3Flora heet je van harte welkom!
Wij wensen onze 3Florianen een zonnige zomer en hopen jullie tijdens de Open
tuinendag te ontmoeten in een van de opengestelde tuinen. Anders zien we elkaar
wellicht weer tijdens de workshop Hortensia in de hoofdrol die in september de aftrap
van het najaarsseizoen zal zijn.
Graag tot snel ziens, met bloemrijke groet,
Team 3Flora

ZOMER-DOE-AVOND 2018

Doe je (ook) weer mee met de inmiddels traditionele ZOMER-DOE-AVOND, dit jaar
voor de 4e keer op rij. We gaan een fraaie decoratie voor buiten maken, waar je de hele
zomer van kunt gaan genieten. Dat wil je vast niet missen, schrijf je in en doe mee! Je
komt thuis met een ‘bloemrijke’ decoratie voor je tuin of op het balkon. Op deze avond
kunnen we maximaal 45 personen in de zaal kwijt i.v.m. de benodigde ruimte voor het te
maken werkstuk. Wil je meedoen, aarzel dan niet te lang, maar schrijf je snel in. Vol is
vol! Na afloop van de doe-avond wordt er een verloting gehouden en ook een kleine
veiling waarvan de opbrengst ten goede komt van onze kas.
Team 3Flora verwent u tijdens de verloting van eenjarige planten met een drankje.
De Zomer-doe-avond wordt gehouden op woensdag 23 mei in het Rode Kruis Gebouw aan
Dennenhorst 22a, Driebergen-R.
zaal open

19.15 uur

aanvang

19.45 uur

einde avond

uiterlijk 22.00 uur

lootjes

4 voor € 1,00, koffie/thee € 1,00

thema verloting

eenjarige zomerbloeiers

entree

3Florianen € 10,00/niet 3Florianen € 17,50

aanmelden

info@drieflora.nl

vragen

tel: 0343 416229

r

Je brengt zelf mee:
Vuilniszak, kratje of doosje om je werkstuk in te vervoeren, zakje potgrond,
emmer, huishoudschaar, draadtang en indien wenselijk je tuinhandschoenen.
Team 3Flora zorgt voor de rest!

AANMELDINGEN ZOMER-DOE-AVOND bijgewerkt t/m 25 april
Trudy Bekkering, Loes de Bree, Wilma van Brenk, Corry van Erp, Mieke Fuchs, Mevr.
Gadella, Nel de Groot, Monique van der Ham, Pien Harff, Anneke Keijzer (2 pers.),
Trudy Knoppers, Nel van der Meer, Ellen Molijn, Caroline den Ouden (pakket), Eric van
der Pol, Elise Schild, Ria Snijders, Ilona Quell, Joke Vermeulen, Lola Verschuur, Ina van
Wandelen, Joke Ypma.

ACTIVITEITENKALENDER MEI t/m SEPTEMBER 2018
Mei
Woensdag 23

Zomer-doe-avond

Zaal open

19.15 uur

Tijdstip

19.30 uur-uiterlijk 22.00 uur

Locatie

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

Prijs

€ 10,00 / niet 3-Floriaan € 17,50

Juni
Zaterdag 23

Open tuinendag

Passe Partout

Te koop in de 3Flora tent op WC De Sluis in Driebergen

Prijs

€ 4,50 / niet 3-Floriaan € 6,50 per persoon incl. sponsorpakket

Verkoop

10.00-15.00 uur

Tuinen open

10.00-17.00 uur

Juli en Augustus

zomervakantie

September
Woensdag 26

Workshop Hortensia in de hoofdrol

Zaterdag 29

Landelijke dag Hoveniers/fruitplukdag bij Mocking Hoveniers

Kom je ook naar een of meer van bovenstaande activiteiten? Geef je dan tijdig op per
e-mail via info@drieflora.nl vermeld de naam van de activiteit, de datum en je naam.
Meer informatie? Bel dan met Pien 0343 416229.

OPEN TUINENDAG
Voor de 18e keer organiseert de Open tuinendag Commissie een tuinenroute door
Driebergen, dit jaar op zaterdag 23 juni. Deze dag zal gesponsord worden door diverse
winkeliers, kwekers en andere ondernemers. Van 10.00-15.00 uur zijn de passe-partouts
voor de tuinenroute in de 3Florakraam te koop in de 3Flora tent. Deze staat
gewoontegetrouw op het terrein van Winkelcentrum De Sluis in Driebergen.
Er worden tijdens de Open tuinendag diverse particuliere tuinen opengesteld in de
middelste strook van het dorp, gezien van zuid naar noord. De Commissie Open
tuinendag heeft voor jullie de fraaiste en leukste tuinen en tuintjes van ons dorp
geworven voor deze dag.
Het open te stellen gebied wordt omsloten door: Hogesteeg oostzijde, Oranjelaan,
Vijverlaan, Welgelegenlaan oostzijde, MangerCats, Van Limbeecklaan, Bosstraat, Korteen Lange Dreef.

Woon jij in dit gedeelte van Driebergen-Rijsenburg en vind je het leuk om je tuin
(weer) open te stellen? Bel dan met Pien 0343 416229, of stuur een mail naar
info@drieflora.nl of meld je aan via het inschrijfformulier, deze staat op de
website www.3flora.nl en zit ook in het 3-luikfoldertje.
Informatie over voorgaande Open tuinendagen vind je op de website onder tabblad
Open tuinendag.
Ca. 2 weken voorafgaand aan de Open tuinendag 2018 staat er een impressie van de
opengestelde tuinen op de website. Ook dit jaar ben je als tuinliefhebber weer van
harte welkom om de opengestelde tuinen de bewonderen!

HELPENDE HANDEN GEVRAAGD
 Team 3Flora is op zoek naar iemand die bereid is persberichten (worden kant en
klaar aangeleverd) naar de regionale en plaatselijke pers te versturen.
 Ook zoeken wij een vice-voorzitter die bij afwezigheid van de voorzitter diens
taak over kan nemen, het betreft de bestuursvergaderingen (ca. 6-7 x per jaar)
en het bijwonen van de leden- en doe-avonden. Lijkt het je leuk om het
enthousiaste team een handje te helpen? Bel voor meer informatie met Pien
0343 416229 of stuur een mail naar info@drieflora.nl.

NIEUW E-MAILADRES? VERHUIZING? ABONNEREN OP NIEUWSBRIEF ?
Stuur een mail aan : trudy@drieflora.nl of een briefje naar:
Ledenadministratie 3Flora, Dennenhorst 47, 3972 GL Driebergen-Rijsenburg.
De eerstvolgende Floriaan zal augustus 2018 verschijnen.

WEBSITE
Op onze website www.drieflora.nl staat het volledige jaarprogramma met alle geplande
activiteiten die 3Flora nog dit jaar voor je in petto heeft. Diverse workshops, een 2-tal
doe-avonden, de Open tuinendag, de altijd gezellige Fruit Plukdag en een interessante
lezing. Alles overzichtelijk bij elkaar. Ook het inschrijfformulier is er te vinden,
alsmede algemene informatie over 3Flora. Uiteraard worden gewijzigde data of locaties
op de website vermeld.

FACEBOOK & FACEBOOK WEDSTRIJD
Velen weten het al langere tijd, 3Flora heeft een eigen Facebook pagina. Je kunt deze
eenvoudig bezoeken via je eigen Facebook account of via de homepage van onze website:
www.3flora.nl

Doe je ook mee aan onze facebookwedstrijd ‘deel, like en win’.? Dan word jij wellicht de
winnaar van een van de leuke prijsjes die Team 3Flora zal uitreiken. Tijdens de
workshop Koninklijk tintje werd de prijs uitgereikt aan Trudy Knoppers. Zij kreeg het
interessante boekje ‘Zaadbommen’, samen met een pakketje Dianthus om zelf op te
kweken. De nieuw te winnen prijs wordt binnenkort bekend gemaakt op Facebook. Houd
de Facebook pagina goed in de gaten en….. Deel, Like & Win

DE LEESTAFEL
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 23 mei, 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.

