Programma
Najaar 2018

Excursie(s):
Woensdag 12 september

Duivenvoorde (Nazomeren in het Kasteelpark)
Voor info en aanmelden: olsthoorn.anneke@gmail.com of bel 070 387 7638 (na 19.00u

Lezingen:
Maandag 17 september
Maandag 15 oktober
Aanvang 20.00 uur

‘Hoe hard is winterhard?’
‘Tuinen in Cornwall en op het eiland Wight’
Nieuwe locatie:
het Heuvelhonk
Burgemeester Sweenslaan 6
2262 EB Leidschendam

Bloem & Doen
Zaterdag 15 september
Zaterdag 20 oktober
Zaterdag 17 november

Deze cursus is bedoeld voor mensen die graag bloemschikken en meer willen weten van
de technieken die daarbij worden gebruikt. We zullen ook deze keer weer diverse
technieken leren. Lydia Schinkelshoek is de docent, zij gaat voor duurzaamheid
en werken met natuurlijke materialen.

10.00 tot 12.00 uur
De cursus zal worden gegeven in het atelier van Lydia, de sfeervolle stal van Boerderij
Oranjestein, Veenweg 204 in Den Haag-Leidschenveen op zaterdagochtenden van 10 tot
ongeveer 12 uur.
De volgende datums zijn gepland:
15 september : een nazomerkrans met bloemen en bessen.,
20 oktober : tafel stuk met ronde vormen van o.a. Polychonum en Chrysanten
17 november: een muur of deur hanger met veel soorten groen, hout en herfstvruchten
(kan eventueel ook als tafelstuk)
De kosten voor deze cursus zijn € 65,00 voor leden van Groei en Bloei en € 75,00 voor
introducees.
U kunt zich tot 9 september aanmelden bij Bep Beerbaum telefoonnummer 070-3866597
of e-mail: h.j.beerbaum@ziggo.nl

Tuinmetamorfosewedstrijd 2018
t/m 21 september

Ook dit jaar organiseert Groei & Bloei een Tuinmetamorfosewedstrijd. Wat moet u doen
om een kans te maken op een van de aantrekkelijke prijzen? Maak een foto vóór en een
foto ná de tuinmetamorfose. Tip: Kies daarvoor de meest optimale groei- en
bloeimomenten in uw tuin, liefst met licht bewolkt weer. Stuur uw beide foto’s tussen 15
augustus en 21 september as. via de mail naar: info@leidschendam.groei.nl.
Een deskundige en onafhankelijke jury zal de inzendingen beoordelen. Op een feestelijke
bijeenkomst zal de uitslag bekend worden gemaakt. De datum en locatie wordt later
bekend gemaakt, deelnemers ontvangen een uitnodiging voor de uitreiking.

Cursus tuinonderhoud
Woensdagavond
3 oktober
10 oktober
17 oktober
24 oktober
31 oktober
20.00 tot circa 22.15 uur

Groei & Bloei, afdeling Leidschendam organiseert dit najaar opnieuw
een “cursus tuinonderhoud”. Met de opgedane kennis is de cursist beter in staat om hun
planten gezond en vitaal te houden. Een tuin met gezonde planten die op de juiste plaats
staan, is al véél gewonnen.
Dit maakt ‘werken in de tuin’ niet alleen plezieriger, maar ook het onderhoud kost minder
tijd en energie. Bovendien is het voor mens en dier veel aangenamer vertoeven in een tuin
met een weelderige plantengroei.
Kosten:
De cursus (5 woensdagavonden) inclusief uitgebreide handleiding bedraagt voor:
- leden van Groei & Bloei → € 43,50
- niet-leden
→ € 52,50
Storten op girorekening: NL07 INGB 0001 5532 52 t.n.v. J.J.M. Blokland
o.v.v. cursus tuinonderhoud.
Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van uw betaling.

Lidmaatschap:
Als lid van Groei & Bloei geniet u o.a. van de volgende voordelen:
• 10 maal per jaar ontvangt u het toonaangevende blad “Groei & Bloei”.
• U ontvangt het groenbericht met daarin alle activiteiten van de afdelingen
Leidschendam, Delft, Den Haag, Rijswijk en Wassenaar, waar u overal gratis of
tegen ledenprijs toegang heeft.
• U ontvangt korting bij al onze activiteiten (cursussen, excursies, enz.)
Secretariaat Groei & Bloei
afd. Leidschendam
Johannes Poststraat 24
2264 DC Leidschendam
070 – 327 8959
info@leidschendam.groei.nl

Het lidmaatschap, inclusief het verenigingsblad kost in 2018 slechts € 68,95.
Vaak zijn er actie aanmeldingen, informeer bij de afdeling of kijk op www.groei.nl.
Inlichtingen over Groei & Bloei bij: Jan Blokland (070 327 8959) of Corry Schmidt
Ernsthausen (070 327 3168).

U bent van harte welkom bij al onze activiteiten
Ook als niet-lid van Groei & Bloei!

