Programma
Zomer 2018

Excursie(s):
Zaterdag 26 mei

Wandeling door de Bleijswijkse zoom
Voor info en aanmelden: olsthoorn.anneke@gmail.com of bel 070 387 7638 (na 19.00u

Open tuin en kas:
Maandag 21 mei
(2e pinksterdag)

Open rotstuin met cactussen en levende steentjes
Open tussen 10.00 en 16.00 uur, Valkhof 61 in Leidschendam

Nationale tuinweek 2018
Zaterdag 9 juni

Woensdag 13 juni

Tegel eruit, plant erin!
• Life & Garden, Leidschendam, Veursestraatweg 292d
• Stadstuin Rusthout, Noordsingel 3
Beide locaties tussen 13.00 en 16.30 uur, maximaal 1 tegel per persoon
Plantjesdag
Groei & bloei zorgt voor plantpotjes, potgrond en een partij kruidenplanten welke je zelf in
een potje kan komen planten. Door dit plantje thuis goed te verzorgen zal het binnen
enkele maanden opgroeien tot een volgroeid exemplaar, waarvan je kunt oogsten en de
maaltijden heerlijk mee op smaak kan brengen of een gezond kopje thee kan zetten.
Locatie: Stadstuin Rusthout, Noordsingel 3, tussen 13.00 uur en 16.30 uur

Zaterdag 16 juni

Open tuinendag 2018
De Groei & Bloei Nationale Tuinweek 2018 afgesloten met een opentuinen dag. De
opentuinen dag wordt gecombineerd met de Kunst aan Huis route, dus het belooft een
dubbele kleurrijke dag te worden. Bij de tuin van Jan en Gonnie Blokland ligt voor iedereen
een lijst klaar met de adressen van de deelnemende tuinen,
Startlocatie: Pelikaanhof 108 in Leidschendam van 10.00 tot 16.00 uur
Nadere informatie over al onze activiteiten vindt u op onze website (leidschendam.groei.nl)
U kunt zich op onze website ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.

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.

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!

