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2020.7 Programma okt-dec e.a.
Het blijft oppassen geblazen met de corona-situatie. Blijf voorzichtig en blijf gezond.
Voor de komende maanden t/m december hieronder ’n actueel overzicht van ons
programma:
Het al dan niet doorgaan van de in de nabije toekomst geplande activiteiten zal zorgvuldig worden
bewaakt. Zonodig krijgen jullie aanvullende info. via een Nieuwsflits.
- De thema-avond dendrologie van 15 okt. jl ging niet door.
- De knollenverkoop dahlia’s op za. 31 okt. 10-11u. gaat door.
- De herfstworkshop Herfsttaart maken op wo 4 nov. (kerngroep vaste planten) gaat vooralsnog
door. NB: DEELNAME VOORAF MELDEN
- De thema-avond bloemschikken op wo. 11 nov. gaat door (Oranjerie)
- De kerstdemonstratie op di. 17 nov. door Joyce Brueren in het Dienstencentrum Asten gaat
niet door. Momenteel kunnen maar 30 bezoekers worden toegelaten. Kostentechnisch is dit
veel te weinig en onverantwoord. Qua leeftijd zitten de te verwachten bezoekers ook in de
meest kwetsbare categorie. Wij proberen daarom de presentatie door te schuiven naar volgend
jaar.
- De thema-avond bloemschikken op wo. 9 dec. gaat door (Oranjerie).
- Over de activiteiten van 19 nov (thema-avond dendrologie) en 14 dec (workshop kerststuk
maken bij Fr.van Kemenade) moet nog nader beslist worden.
Het jaarprogramma 1e halfjaar 2021 is gereed. U vindt het op onze website. WWW.ASTEN.GROEI.NL
OF WWW.SOMEREN.GROEI.NL Afhankelijk voor de ontwikkelingen tav Corona zal nader beslist
worden over al dan niet doorgaan.
Van het enten van fruitbomen door Nico Brantjes tijdens de lezing van 13 okt
jl. is ’n kort filmpje gemaakt. Het staat op onze website. (op de homepage
helemaal naar beneden scrollen en dan doorklikken) Het is leuk. Kijk maar
eens. In het foto-album op de website vindt u verder nieuwe foto’s van o.a.: ’n
mooie foto-collage van paddestoelen - ’n Tuinbezoek bij Piet vd Laar op 28
aug jl. – de plantenverdeling (kerngroep vaste planten) van 7 okt. jl. en van de
bloemschikavond op 14 okt. jl.
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