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Op zondag 14 oktober heeft Wiel onze leden ontvangen op zijn open tuindag. Het was een mooie zonnige dag met heel veel Coniferen 
en (bijna) net zoveel vlaai. In deze nieuwsbrief veel foto's van deze open tuindag. In de sortimentstuin Harry van de Laar zijn de 
werkzaamheden van de NCV afgerond. Kijk ook eens op onze site voor foto's van de sortimentstuin en andere vernieuwingen.

Pinus mugo 'Kaja'

Open tuindag Wiel Linssen

Picea glauca 'Conica WB E 15'

ConiSferen

Jaarvergadering
Locatie:   Dorpswerk De Trapkes
Adres:     Kloosterplein 3, 4714 CN  Sprundel

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

hermangeers@planet.nl

Datum:    zondag 17 februari 2019; aanvang 10.30 uur

2018-3 Cedrus atlantica 'Uwe'

NCV Nieuwsbrief

Nieuwsflits

Informatie
website: 

facebook: 

aangeboden.

Pinus bungeana 'June's Broom' van circa 8 jaar oudPicea omorika 'Zdechovice'

Groeit  min of meer in de vorm
van een paddenstoel.

Het is een trage groeier;
circa 1 tot 2 cm per jaar.

De plant rechts op de afbeelding
is na circa 8 jaar ongeveer

20 cm hoog en breed.
De kleur van de naalden is

lichtgroen en 'prikken'.
Een plant die niet vaak wordt

Conifeer van de nieuwsbrief: Pinus bungeana 'June's Broom'

Pinus mugo 'Vanc Jemny'

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 parviflora 'Teddy' Picea abies 'Blatny'

vóór 1 februari 2019

De overeenkomst met de uitgever Editoo is per heden opgezegd. 
Het opmaken van het blad was te complex en het uitbesteden te 
duur. Wij gaan op zoek naar een uitgever met een eenvoudig 
opmaakprogramma. Dit betekent wel dat het hele proces van 
verzamelen van kopij tot en met de eindredactie en opmaken door 
ons zelf gedaan moet worden. Wij vragen daarom ook jullie steun 
voor het aanleveren van kopij en daar waar nodig voor redactie en 
opmaak. Wij doen ons best om nog voor het nieuwe jaar een 
nieuwe uitgave uit te brengen.

Pinus mugo 'Wintergold 
Blazek'


