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Het zijn barre tijden momenteel: het coronavirus blijft ons parten spelen. Voor o.a.
verenigingen is het ’n heel moeilijke situatie. Maar… houd je aan de regels, ben/blijf
voorzichtig en blijf gezond. Wij proberen waar het kan toch het een en ander nog door te laten
gaan; natuurlijk met in acht neming van de richtlijnen van het RIVM. Het aantal personen per
ruimte/activiteit bedraagt thans max. 30.
Voor de korte termijn (oktober-november) vindt u hieronder ’n actueel overzicht vd
activiteiten:
Wo 7 okt. Tuinenoverzicht en plantenverdeling (kerngroep vaste planten) gaat door in onze
vaste ruimte.
Di 13 okt. Alg.lezing “Vergeten fruit en het wonder vh enten” door Nico Brantjes gaat door in
onze vaste ruimte. Voorafgaand a/d lezing benoeming Piet vd Laar tot voorzitter.
Wo. 14 okt. en 11 nov. Thema-avonden bloemschikken: Deze gaan door. Ze zijn verplaatst
naar de Oranjerie v/h Museum. Voor de avonden na nov. wordt nog overleg met de
museumdirektie gevoerd.
Do 15 okt. Thema-avond dendrologie (eetbare planten) gaat door in onze vaste ruimte.
Do 29 okt. Presentatie uitslagen voortuinenwedstrijd vervalt. (zie nieuwsflits 2020.5)
Za 31 okt. 10-11u. Knollenverkoop dahlia’s Volkstuinencomplec De Donckhof Someren gaat
door.
Wo 4 nov. Herfstworkshop kerngroep vaste planten gaat door in de Oranjerie vh Museum.
Do 12 nov. Alg.lezing “Diaklankbeeld voor tuinen en parken in Madeira” door Anton ten Have
gaat door in onze vaste ruimte.
Di 17 nov. Kerstdemonstratie olv Joyce Brueren. Gaat vooralsnog onder voorbehoud door
in Centrum de Beiaard. Nadere info. volgt nog.
Do 19 nov. Thema-avond dendrologie “Voedselbossen en onderlinge communicatie tussen
planten en dieren” gaat door in onze vaste ruimte.
Aanmelden deelname activiteiten (Corona)
Deelname aan alle activiteiten (uitgezonderd de knollenverkoop dahlia’s en de themaavonden van de kerngroep bloemschikken omdat deze een vaste kern van deelnemers
heeft) dient vóóraf gemeld te worden; uiterlijk 3 dagen vóór de datum vd activiteit. Het
emailadres is
info@asten.groei.nl Dit adres is ook op de website (Tabblad “OVER ONS”
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en op de achterkant van ELK info.blad vermeld. Mocht het niet lukken: controleer dan eens
de cookie-instellingen op uw pc.
Meld je op tijd aan: wie het eerst komt het eerst maalt. (maximaal 30 personen)
Deze Nieuwsflits is verzonden als Pdf-bestand. Als u geen Adobe Reader heeft om dit te
openen, kunt u die gratis downloaden via http://get.adobe.com/nl/reader/

Oproep Siris Radio (Robert Haerkens: E: robert.haerkens@gmail.com )
Voor een item op Siris Radio / Robert Haerkens is betrokkene op zoek naar iemand die wat tips kan
geven over de herfst en de tuin.
Hij maakt op zaterdagen tussen 12:00 en 14:00 een programma op Siris Radio. Daarin vind hij het leuk
om lokale mensen te spreken. Geprobeerd wordt wat items te verzinnen die leuk zijn voor de luisteraars.
Een item zou een “tuin-praatje” kunnen zijn.Gedacht wordt dat in onze vereniging mogelijk wel iemand
aanwezig is die hierover benaderd zou kunnen worden.
Het gesprekje kan worden opgenomen op een avond als het uitkomt en het wordt dan gebruikt op de
volgende zaterdag in zijn programma.
Als u interesse heeft neem dan contact op Robert. (zie bovenstaand emailadres)
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