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2022.06 Tuinbezoek Maria Hendrikx, bezoek Floriade en meer 

Hallo beste mensen,  

Het is volop lente.en binnen de afdeling bronst het van de activiteiten. In deze Nieuwsflits de 

laatste nieuwstjes: 

1. Van de recent gehouden 2 lezingen “Natuurlijk tuinieren” door Leo brand, gehouden op 15 

maart” stuurde ik jullie een mooi verslag. Ook van de lezing van Margareth Hop “Een tuin 

voor het nieuwe Klimaat”  op 19 april jl. ontving ik inmiddels de  power point-versie. Deze 

is bijgevoegd. Zo kunnen jullie alles nog eens rustig nazien. 

2. Enkele dagen terug stuurde Maria Hendrikx ons het volgende mailbericht:  

Tuinbezoek: Maria geeft ons de mogelijkheid haar tuin te komen bekijken. Dit kan op ma 2 

mei a.s. vanaf 19 u. Haar adres:  Kuilvenweg 12 5712 PD Someren. Er bloeit dan nog niet 

zo veel, maar er is een heel stuk ingezaaid voor de vogels, bijen en vlinders. Hier staan veel 

planten staan in knop. De Judaspenning staat nu mooi in bloei. Ook zijn er Azalia’s en  

Boshyacinten met hier en daar de Klaproos en Hosta’s. Ook de fruitbomen staan nu in bloei. 

En in de rotstuin bloeit ook wel iets.    Jullie zijn welkom.  

 

3. Een bezoek aan Gardenista (25 t/m 29 mei a.s.) gaan wij niet per bus organiseren. Mocht u 

willen gaan dan kan dat dus op eigen gelegenheid. Er is ’n korting op de entree-prijs.     
https://www.ticketcrew.nl › gardenista-2021 › kies-tickets 

Gardenista 2022 -  Groei & Bloei lid alleen geldig op vertoon van een Groei en Bloei ledenpas - max 2 

entreekaarten per pas - € 12,50. Een parkeerticket auto kost € 4,--. 

4.  Floriade Expo (14 april t/m 9 okt) 

Onze kerngroep Reizen/excursies organiseert wel een bus-dagexcursie naar de Floriade 

Expo in Almere. Deze is gepland op za. 20 aug. Meer info komt in het komende info.blad.  
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