November ´17

Van de secretaris
De winter komt eraan. De eerste vorst
heeft het land al aangedaan. Bij mij in de
tuin storten de planten nu snel in en
hebben de kwetsbare potplanten al een
paar nachtjes binnen vertoefd.
Afgelopen maandag, 6 november, werd
de lezing van Lykele Zwanenburg goed
bezocht. 55 luisteraars zijn op de hoogte
van alle provinciale roofvogels en uilen en
hun broedsuccessen.

Voor in de agenda: Op 5 februari geeft
Marie José Meertens de tweede
winterlezing.

De aankomende wintermaanden hebben
wij voor u weer een aantal activiteiten
georganiseerd.

Volgend jaar bestaat Groei & Bloei Dronten
50 jaar!!!

Op 12 december geeft Cobie Westra van
Bloemendéco een kerstworkshop.

Op 23 maart organiseren wij, in de Open
Hof, een feestelijke middag om dit
jubileum te vieren. Meer informatie volgt
in toekomstige nieuwsbrieven.

NK Bloemschikken
Op 6 oktober hebben Machteld Buitenhuis
en Marjo Muller de afdeling
vertegenwoordigd op het NK
Bloemschikken.
Machteld is als 9e geëindigd in de semiprof klasse. Marjo deed mee in de B
klasse en werd hierin 4e. Marjo kreeg
overigens wel een aanmoedigingsprijs. Ze
heeft de 3e prijs van Romeo Sommers’
Green Your Day gewonnen
Verspreid over de nieuwbrief vindt u foto’s
van de bloemstukken van Machteld en Marjo.

Machteld aan het werk
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12 december Kerstworkshop bloemschikken door Cobie Westra
Op dinsdagavond 12 december gaan we
onder leiding van Cobie Westra,
eigenaresse van Bloemendéco in Dronten,
een kerststuk maken.
U kunt zich opgeven via de website. Op
het opgaveformulier (zie link hieronder)
kunt u kiezen uit 2 werkstukken.
Daarnaast moet u een kleur kiezen: rood,
wit of roze.
Het hoge stuk (A), de alternatieve
kerstboom, kost € 30,00 voor leden en
€ 32,50 voor niet leden.
Het lage stuk (B) kost € 35,00 voor leden
en € 37,50 voor niet leden.
U kunt zich voor 20 november opgeven
via het opgaveformulier

Stuk A

Het is van belang, met oog op de
inkoop van het materiaal, dat u het
formulier volledig invult.
Graag zelf gereedschap zoals een mes,
draadtang en snoeischaar meenemen.
Mocht 12 december u niet schikken dan
kunt u altijd terecht bij een andere
workshop van Cobie, stuur een mailtje
naar: info@bloemendeco.nl
Praktische informatie:
Aanvang: 19.30
Locatie: De Stap 2, Dronten

Stuk B
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De Spirit of Winter Fair op Paleis Het Loo
Van 15 tot en met 19 november vindt op
museum Paleis Het Loo de tiende editie
plaats van de buitenfair Spirit of Winter.
Ruim 160 deelnemers etaleren hun
producten langs de bomenlanen voor het
paleis.
Om extra inspiratie op te doen voor de
feestdagen zijn er culinaire verrassingen,
zelf ontworpen mode, trendy huis- en
tuinaccessoires. Verwarmde terrassen met
homemade lekkernijen, warme dranken én
live muziek maken het geheel compleet voor
een sfeervol dagje winter shoppen.

Extra voordelig zijn de voorverkoop
tickets met ‘early bird’ korting:
www.spiritofwinter.nl
Een entreeticket voor Spirit of Winter
biedt ook toegang tot het paleis, de
tuinen en stallen.

Openingstijden: woensdag 15 t/m zondag
19 november van 10.00 tot 17.00 uur.
De Spirit of Winter by Night is op vrijdag 17
en zaterdag 18 november van 17.00 tot
21.00 uur.

Kerstshow bloemschikken op 18 november door bloemstylist Hans Zijlstra
Op zaterdagmiddag 18 november organiseert
afdeling Drachten haar jaarlijkse
bloemschikshow.
Dit jaar is bloemstylist Hans Zijlstra te gast.
Aanvang: 14.00 (zaal open vanaf 13.00 uur)
Locatie: Multifunctioneel centrum De Wier
De Telle 21

9247 AA Ureterp

ENTREE € 3,50 voor leden Groei & Bloei en €
5, - voor niet leden
Er worden loten verkocht met de gemaakte
werkstukken van Hans als prijzen.

Machteld’s vrije stuk bij het NK
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Graag geziene tuinen!
In het aankomende januari nummer van

Deel deze tuinen (binnen en buiten

Groei&Bloei wordt aandacht besteed aan

Nederland) met ons in een korte

beroemde buitenlandse tuinen die volgens

beschrijving en/of een paar mooie

kenners een bezoek waard zijn.

foto’s.

Wij zijn benieuwd welke tuinen dit zullen

Zijn wij het eens met de G&B

zijn. Engelse tuinen als Sissinghurst, Great

kenners of niet? Stuur uw mooiste

Dixter of Stowe? De Italiaanse renaissance

tuinen naar

tuinen rondom Rome en Florence of de

hc.vander.hout@outlook.com

paleistuinen van de Franse hoven? Zullen
er onbekende pareltjes tussen zitten?
Zelf bezoekt u misschien tijdens een
vakantie of een dagtrip ook wel eens een
bijzondere tuin.

Het mag overigens ook u eigen tuin
zijn, maar dan moet u hem natuurlijk
volgend jaar wel openstellen voor een
Open Tuin bezoek. Zodat de leden
van G&B Dronten zelf een oordeel
kunnen geven!

Leuke kerstmarkten in Nederland
7 t/m 10 december
Kerstfair op landgoed Heerlijkheid
Mariënwaerdt. Met Oudhollandse
gevelhuisjes, kampvuren en kerstbomen.
Kerstcadeautjes en delicatessen. De
woonvertrekken van het kasteel zijn in
kerstsfeer versierd.
www.kerstfair.nl
8 t/m 23 december
Kerstmarkt bij de Orchideeën Hoeve
Meer dan 40 kramen met producten voor
de feestdagen. www.orchideeënhoeve.nl
8 t/m 10 december
Kerstmarkt in Vaassen bij Kasteel
Cannenburch
http://kerstmarktvaassen.nl/
15 t/m 17 december
Kerstfair Huis Doorn met zo’n 70 stands.
www.kerstfairhuisdoorn.nl
Marjo’s stuk voor het NK
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Bestuur
Kato Talen (voorzitter)
De Volte 36
8252 GB Dronten
0321-314004
katotalen@me.com

Opzeggingen en
adreswijzigingen naar:
Groei en Bloei, Postbus 485,
2700 AL Zoetermeer

Abel Jan Bouwman
(penningmeester/ledenadmin)
De Reiger 67
8251 NJ Dronten
0321-314270
ajbouwman1951@kpnmail.nl
Hester van der Hout
(secretaris/webmaster,
nieuwsbrief redactie)
Lancasterdreef 28
8251 TA Dronten
0321-314117
hc.vander.hout@outlook.com
Aspirant leden
Marianne Akkermans
Marjo Muller
Herman Nijhuis
www.dronten.groei.nl
Machteld’s vrije stuk
voor het NK

Oproep!
Heeft u tips, foto’s of een
tuinverhaal dat u graag wilt
delen?
Stuur het naar de redactie:
hc.vander.hout@outlook.com
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