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www.hgeers.nl/plantweekend/

Tevens hebben Thea en Herman een aantal (hobby)kwekers 
van een breed assortiment planten uitgenodigd, om op deze 
dagen hun planten aan te bieden. Een greep uit het 
aangeboden assortiment: rots- en alpieneplanten, bollen en 
knollen, succulenten, kruiden, woodlandplanten, hosta's, 
aronskelkachtigen, bijzondere bomen en vaste planten, kortom 
te veel om op te noemen. Zie ook:

Op zondag 25 maart zal Henk van Kempen de NCV 
vertegenwoordigen met een bijzonder assortiment miniconiferen

Alpiene plantenPinus parviflora 'Jim's Mini Curls'

De voorbereidingen voor het uitbrengen van de nieuwe editie 
van ConiSferen vorderen ook. Er is vanuit België intussen ook 
kopij ontvangen voor ConiSferen. Maar wij kunnen nog steeds 
kopij gebruiken. Dus schroom niet om ook uw bijdrage te 
leveren. Mocht er onverhoopt zoveel kopij binnen komen dat 
wij dat niet allemaal in deze editie van ConiSferen kunnen 
plaatsen, dan komt dat in een volgende editie. Naar 
verwachting zal de nieuwe editie in april verschijnen

Conifeer van de nieuwsbrief: Pinus mugo 'Bonsai Kramer'

Op zaterdag 24 en zondag 25 maart zijn bij Herman Geers de 
traditionele open dagen. Op deze dagen kunt u bij Thea en 
Herman terecht voor een zeer uitgebreid assortiment mini-
/dwergconiferen en dwergheesters.

plant van ca. 6 jaar oud

Deze miniconifeer is als zaailing
geselecteerd door Kurt Kramer uit Duitsland.

De groei is zeer traag en de plant zal na
10 jaar een omvang hebben van

circa 10 x 20 cm.

in de tuin van Wiel meer dan 25 jaar oud

De naalden zijn zeer kort, donkergroen
en enigszins gedraaid.

Een zeer gezonde plant die je
nauwelijks hoeft te poetsen. 

Een aanrader voor 
liefhebbers miniconiferen

2018-2                 Picea abies 'Hiiumaa' in tuin Wiel
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De werkgroep voor het plekje van de NCV in de assortimentstuin in Boskoop is druk bezig met het voorbereiden van de inrichting. De 
laatste hand wordt gelegd aan het samenstellen van de plantenlijst en ook het ontwerp heeft de volledige aandacht. Wij zijn er zeker van 
dat de werkgroep er iets moois van gaat maken. Zodra de plannen concreet zijn, zullen wij u verder informeren.

ConiSferen Open dagen bij Herman Geers


