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De verenigingsavonden worden gehouden in het gebouw Middin, aan de Huis te Landelaan
492, 2283 VJ Rijswijk op de 4e dinsdag van de maand.
De zaal is open vanaf 19.30 uur, de avond vangt aan om 20.00 uur en sluit rond 22.30 uur.
Tijdens de pauze is er een verkoop van loten voor het winnen van planten.
De contributie bedraagt € 15,- per jaar en betalen naar rato € 1,50 per maand na aanmelden
van het lidmaatschap. Contributie betaling graag op:
Bankrekening NL 03 ABNA 045.67.64.194 t.a.v. A. Vijverberg e/o K. Hulspas.

Uitnodiging: dinsdag 23 januari
Jaarvergadering afdeling Haag en Westland.
En na de pauze een foto collage van eigen planten gepresenteerd door Kevin kleyberg
Agenda:

23 januari

Jaarvergadering

27 februari

Lezing door Aad Vijverberg, Zuid-Mexico deel 2

27 maart

Lezing van Ruud Tropper over Schlumbergera en de hybriden.

24 april

Doe avond, zaaien

5 mei

Open-dag van de afdeling,

22 mei

Planten praatje, leden vertellen over meegebrachte eigen planten.

Woensdag 20 december
Gezellige Jaar-afsluiting / kerstviering.
De opkomst viel wat tegen maar de hapjes en drankjes zeker niet.
In een gezellige ambiance was er nog gelegenheid om de algemene kennis te testen middels
een Pub Quiz.
Hieraan verbonden leuke prijzen en grappige troostprijzen. Zonder de winners te kort te doen
lagen de scores van de teams erg dicht bij elkaar. Het waren zeker geen voor de hand
liggende vragen.
Het was een erg geslaagde avond.

10 jarig bestaan van de afdeling Haag en Westland
Op 8 maart 2018 bestaan we als afdeling 10 jaar, dit mogen we natuurlijk niet ongemerkt
voorbij laten gaan.
We zijn voornemens om dit te vieren met een etentje.
Omdat dit nogal wat voorbereidingen vergt, vragen wij u om ons zo spoedig mogelijk te laten
weten of u komt.
De datum staat nog niet vast maar dat zal in maart of april zijn.
Contributie
Om dat het er nu eenmaal bij hoort wil ik u vragen de contributie voor 2018 te voldoen.
Namens de penningmeester bij voorbaat dank.
Agenda
Zoals u kunt lezen hebben we de agenda tot en met mei kunnen vullen.
Misschien heeft u een leuk idee om een avond te verzorgen?
Dit kan een lezing zijn door u zelf te verzorgen of kent u iemand die een mooie presentatie
kan geven.
We horen het graag.
Peter Beurskens

