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veredeling van winter 2016-2017 Jos van Bergen

Adres: Hertogstraat 5, 4714 BZ  Sprundel

Nieuwsflits

Informatie

Dit is het 0-nummer van een nieuw initiatief van de NCV; de NCV nieuwsbrief. Via deze nieuwsbrief willen wij jullie op de hoogte brengen van de 
ontwikkelingen binnen onze vereniging. Dit kunnen zijn: mededelingen van het bestuur, berichten van de leden, aankondigingen van beurzen, 
excursies, open dagen, etc. Heeft u opmerkingen, aanvullingen, verbeteringen, mededelingen, reacties op de nieuwsbrief. Wij horen het graag van u 
via:

van kleine heksenbezems.

Regelmatig poetsen en

website: 
facebook: 

Jaarlijkse groei circa 1 cm.
Zeer compacte bolvorm.

open knippen om
plant gezond te houden.
Plant voor de liefhebber

2018-0               Pinus mugo 'Monte Pain'

NCV Nieuwsbrief

josvbergen@home.nl

Locatie: Dorpswerk De Trapkes

Conifeer van de nieuwsbrief: Abies balsamea 'Henksgarden'

in de tuin van Wiel Linssen

Een heksenbezem uit
Abies balsamea 'Nana'

uit de tuin van
Henk van Kempen

Chamaecyparis 
obtusa 'C. Koemans'

verschijningsdatum nummer 73: maart 2018

Inleveren kopij vóór 25 februari 2018

Jaarvergadering

Picea pungens 'Porcipine' in de tuin van Wiel Linssen

hermangeers@planet.nl

In verband met de reservering van de lunch wordt u dringend 
verzocht u aan te melden middels de aanmeldingsbrief: 

vóór woensdag 23 januari

Coniferenveiling
Op de jaarvergadering zal traditioneel ook weer een Coniferenveiling 
gehouden worden. Dit wordt dus een unieke kans om in het bezit 
van een bijzondere Conifeer te komen.

Pinus x pseudopumilio 'Jiri Sourek'

Het afgelopen jaar is de verspreiding van ConiSferen door diverse 
omstandigheden niet altijd even soepel verlopen. Een van de 
redenen is het ontbreken van voldoende kopij. Het is een taak van 
ons allen om er voor te zorgen dat er altijd voldoende kopij is om 
een volwaardige ConiSferen te laten verschijnen. Het verzoek aan u 
allen is om ook in 2018 uw bijdrage te leveren. Een reisverslag met 
foto's, uw favoriete Conifeer met foto's en een verhaaltje waarom dit 
uw favoriet is, beschrijving nieuwe Coniferen, bijzondere Coniferen 
op uw kwekerij met foto's, kortom als u iets heeft, stuur het naar:

ConiSferen


