Afdeling Leidschendam
Activiteitenprogramma voorjaar 2020

Lezingen:
Maandag 20 april
toegang gratis
gratis koffie & thee in
de pauze

‘Meer vogels in en om de tuin’ door Koos Dansen
Locatie:
Het Heuvelhonk, Burgemeester Sweenslaan 6, 2262 EB Leidschendam
Aanvang:
20.00 uur

Bloem & doen:
Donderdag 2 april

De Bloem & doen paasworkshop is, i.v.m. de maatregelen rondom het
Corona virus, geannuleerd.

Excursie:
Zaterdag 25 april

Bloembollentocht

Deze excursie is, i.v.m. de maatregelen rondom het Corona virus,
geannuleerd.

Cursussen en workshops:
Vrijdagavond
20 en 27 maart
3, 10 en 17 april
Aanvang: 19.30 uur
Einde: 21.45 uur
Deze cursus is tot
nader bericht
uitgesteld i.v.m. de
maatregelen rondom
het Corona virus

'Hoe krijg je groene vingers'
Wil jij ook met meer resultaat en plezier tuinieren? Dan is dit de juiste cursus
voor jou. Met de opgedane kennis wordt ‘werken in de tuin’ niet alleen
plezieriger, maar ook het onderhoud kost minder tijd en energie. Als je het
werken in de tuin leuker vindt en je begrijpt waarom je bepaalde dingen wel of
juist niet moet doen, dan heb je groene vingers.
Mensen met groene vingers genieten meer van hun tuin.
Een greep uit de onderwerpen die aan bod komen:
• wat je kan doen om planten vitaal en gezond te laten groeien.
• zinvolle grondbewerkingen en verantwoord bemesten.
• inrichten van een mooie border die het hele seizoen het aankijken waard is.
• aanleg en onderhoud van het grasgazon en hagen.
• (voorkomen van) ziekten en plagen.
• Composteren en compost gebruiken.
• advies over tuingereedschap enz.
Verder wordt uitgebreid ingegaan op het snoeien van verschillende (bloeiende
of bes-dragende) heesters, struiken en bomen om ze in gezonde staat binnen
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de perken te houden. Dit alles met respect voor de natuur en het milieu om ons
heen.
Voor meer informatie en aanmelden neemt u contact op met Jan Blokland
via jan.gonnie@alpineflowers.nl of via 070 327 89 59 (na 19.00 uur).

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 slechts € 69,95.
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 Marian
Kokshoorn (070 387 7021).
Groei & Bloei
afdeling Leidschendam
Abraham Douglaslaan 131
2273 GR VOORBURG
Info@leidschedam.groei.nl

U bent van harte welkom bij al onze
activiteiten

