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Ceropegia woodii met zaadpeulen
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AGENDAGENDAGENDAGENDAGENDAGENDAGENDAGENDA
maandag 13 oktober
Digitale avond, niet meer in het Joris maar op het vaste adres.
Een onderdeel is dat we iedereen vragen 5 digitale foto's mee te
nemen (cd of datastick) of op te sturen naar W. Duijnhouwer. Een
jury van niet deelnemers zal bepalen welke serie het best was. Ook
andere digitale succulentenzaken kunnen getoond worden. En er
liggen gelukkig ook een paar series op de plank.
tussen 13 oktober en 1 november
krijgt u de beloofde enquête toegestuurd
Die kunt u dan op voor de novemberbijeenkomst inleveren.
De uitkomsten kunnen dan in december besproken worden.
Maandag 10 november
Ben Zonneveld met lezing over winterharde succulenten.
Maandag 8 december
Gezellige avond met verloting, een drankje en bespreking van de
enquête die u in de voorafgaande maanden hebt ingevuld en
ingeleverd of opgestuurd. Determinatiewedstrijd
Maandag 12 januari 2009
Jaarvergadering.
De volgende bijeenkomsten zijn allemaal de tweede maandag van
de maand om 20.00 uur in gemeenschapshuis Hagenkamp,
Maria van Bourgondiëlaan 6, Eindhoven.
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Bij het bestuur leeft het plan de post binnen de afdeling weer, net
als lang geleden, te presenteren als een A5 formaat blaadje.
Met de computermogelijkheden van tegenwoordig is dat geen erg
groot probleem.
Iedereen die het gewoon op de computer wil bekijken ziet het
gewoon zoals het was, maar dan op kleiner formaat papiervellen.
Leden zonder computer krijgen gewoon een afdruk.
De afdruk zal er uit zien als een klein boekje. Dit boekje heeft dan
4, 8 of 12 bladzijden.
Als het eenmaal loopt, gaat dit afdelingsnieuws ook, per computer,
naar de andere afdelingen van Succulenta en naar ieder ander die
wij het willen toesturen.
Dit zijn de plannen. Wij zoeken leden die hier aan mee willen en
kunnen werken. U hoort er nog van
Sempervivum cantabricum
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