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Picea Abies 'Jessy' in tuin Wiel
Informatie
website: www.coniferenvereniging.com
facebook: www.facebook.com/nederlandseconiferenvereniging

nieuws: www.coniferenvereniging.com/nieuws
contact: www.coniferenvereniging.com/contact

Nieuwsflits
Op zondag 28 januari vond de jaarvergadering plaats. In een prachtige kerk, die deels is omgebouwd tot activiteitencentrum, namen ruim 30 leden
deel aan deze vergadering. De vergadering kende een vlot verloop. Aad Vergeer heeft een uiteenzetting gegeven voor het inrichten van het stukje in
de sortimentstuin in Boskoop wat wij als NCV voor de komende 4 jaar gaan huren. Tevens werd hiervoor een commissie hiervoor opgericht. Ook
werd de nodige aandacht gegeven aan de organisatie van excursies en het verschijnen van ConiSferen.

Jaarvergadering
Overzicht belangrijkste punten uit de jaarvergadering:
excursies: 27-05-2018 D'n Hooidonk in Den Dungen
26-08-2018 Trompenburg in Rotterdam
07-10-2018 Plantentuin Meisse België
beurzen: 22/25-02-18 TuinIdee in Den Bosch
24/25-03-18 Open dagen Herman Geers
13/22-07-18 Bloem en Tuin in Nuenen
Sortimentstuin Boskoop
www.sortimentstuin.nl
ruimte NCV
circa 60 vierkantemeter
huur
circa 400 euro per jaar
budget planten
1.000 euro éénmalig

ConiSferen
In de jaarvergadering is besloten de rubriek 'Mijn Tuin' in ConiSferen
weer nieuw leven in te blazen. De aftrap wordt gegeven door Aad
Vergeer. Hij zal na publicatie van zijn artikel de schrijver voor het
nieuwe artikel aanwijzen. Meedoen is voor iedereen een verplicht
nummer.......
Daarnaast kan het mogelijk zijn dat u actief benaderd wordt met het
verzoek een artikel(tje) te schrijven voor ons verenigingsblad.
Op deze wijze hopen wij ons verenigingsblad een kwantitatieve en
kwalitatieve impuls te geven.

Piet Boersma gaat reis naar Engeland organiseren; maximaal plaats
voor 8 medereizigers.
De vergadering stelt voor om een lezing of workshop te organiseren.
Plantenveiling brengt bijna 500 euro op.

Picea abies Häsin

Pinus cembra
Bergkönig

Tsuga diversifolia 'Kogane-no-hana'
met mooie gele voorjaarsuitlopers

Pinus parviflora 'Pygmy
Yatsubusa'

Conifeer van de nieuwsbrief: Pinus mugo 'Nymphenburg'
Deze Conifeer is gevonden door Horstmann
kwekerij in een Pinus mugo in de Botanische tuin
in Nymphenbourg in Duitsland.
Het is een zeer trage groeier met een jaarlijkse
groei van minder dan 1 cm.
De groei is enigszins afgeplat en meer horizontaal
dan verticaal. Het bovenaanzicht van deze Conifeer
lijkt veel op een doos met krioelende meelwormen.
Jaarlijks poetsen maakt de 'meelworden' (takjes)
goed zichtbaar.
Plant voor liefhebbers van mini Coniferen.
moederplant van ca. 10 jaar oud

veredeling van circa 4 jaar oud

