Programma najaar 2018

Lezingen:
Maandag 12 november

Feestelijke avond bij Groei & Bloei met o.a.
- Uitreiking van de titel ‘mooiste voortuin/balkon van
Leidschendam-Voorburg”;
- Uitreiking prijzen Tuinmetamorfose wedstrijd
- Filmvertoning ‘Nederland Tulpenland’ en ‘Tuinen en parken van
Normandië.
Nieuwe locatie:
Het Heuvelhonk
Burgemeester Sweenslaan 6
2262 EB Leidschendam
De avond begint om 20.00 uur.

Kerstworkshops
Zaterdag 15 december
Aanvang: 10.00 uur

Op zaterdagochtend 15 december (aanvang 10.00 uur) kunt u een
sfeervol kerststuk maken in het gezellige atelier van Lydia Schinkelshoek
bij boerderij Oranjestein, Veenweg 204, Den Haag Leidschenveen.
Het is nu nog niet precies bekend hoe het stuk er dit jaar gaat uitzien,
maar Lydia heeft de gave om iedereen met een fantastisch werkstuk naar
huis te laten gaan. Elk jaar verzint Lydia Schinkelshoek, docent
bloemschikken, weer iets aparts. Ze gaat voor natuurlijke materialen en
de basis kan meestal nogmaals worden gebruikt, door wat verse bloemen
toe te voegen.
De kosten zijn € 25 voor leden van Groei en Bloei en € 27,50 voor
introduceés. U kunt inschrijven tot 10 december.

Woensdag 19 december
Aanvang: 20.00 uur

Op woensdagavond 19 december zal er traditiegetrouw weer een
Kerstworkshop worden gegeven in het Wellant College, Westvlietweg 42,
Den Haag (aanvang 20.00 uur). Ook Theo Selhorst, docent aan het
Wellant College, heeft laten weten nu nog niet zeker te zeker te zijn wat
het thema voor deze Kerst wordt.
We laten ons verrassen, we weten dat het altijd een super gezellige avond
wordt en ieder met een prachtig stuk naar huis gaat. De kosten voor deze
workshop : € 30 voor leden van Groei en Bloei en € 35 voor introducés. U
kunt inschrijven tot 14 december.
U kunt zich aanmelden bij Bep Beerbaum, e-mail
h.j.beerbaum@ziggo.nl of bel 070-3866597. Na de aanmelding
leest u in een bevestigingsemail, hoe u uw betaling kunt regelen.

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.)
Het lidmaatschap, inclusief het verenigingsblad kost in 2018 slechts
€ 68,95.
Groei & Bloei
afdeling Leidschendam
Johannes Poststraat 24
2264 DC Leidschendam

Vaak zijn er actie aanmeldingen, informeer bij de afdeling of kijk op
www.groei.nl.

Info@leidschedam.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!

