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VAN DE VOORZITTER
Open tuinen.
Wij hebben weer twee open tuinen gehad. De eerste op donderdag 16 Juli bij Christ Jorissen. Het was een
mooie zomeravond en een gezellige drukte. Christ had zijn planten er weer prachtig bij staan en hangen met
veel bloemen, ondanks de hitte die er geweest was, en ook zijn gazon lag er groen en glad geschoren bij.
Na het bekijken van de tuin en een heerlijke bak koffie en een koel glas drinken werd het weer een gezellig
bijeenzijn. Op zaterdag 25 Juli was bij Deen Span in de Weebos open tuin. Het regende voordurend en
jammer genoeg bleven de leden weg. Het was een prachtige tuin met een geweldige hoeveelheid fuchsia`s
en rozen en ook de planten voor de show in Utrecht stonden er nog allemaal. Er waren nog wel leden van de
jubileumcommissie van de NKvF om naar de planten te kijken die Deen had opgekweekt voor de loterij,
ongeveer 350 stuks. Na het drinken van een bak koffie en lekkere cake zijn we huis waards gegaan.

50 jarig jubileum NKvF en vriendendag in Utrecht.
Wij als regio 26 hebben, onder leiding van Cees vd Nieuwelaar, een grote bijdragen geleverd aan dit
jubileum. Er zijn bij Deen Span planten opgekweekt voor de borders in de botanische tuin, en voor de loterij.
Voor de show is in Utrecht onze pergola en tribune opgebouwd en de grote staanders van Deen. Aan de
verzorging van de planten en de op- en afbouw in Utrecht hebben ongeveer 10 leden van onze regio
meegewerkt. Ik denk wel dat we Deen en Cees toch bij naam mogen vermelden want wat deze twee hebben
gepresteerd, daar neem ik mijn petje voor af. Ik wil dan ook iedereen bedanken voor hun inzet hiervoor. De
vriendendag in Utrecht is een zeer geslaagd evenement geweest. Het is toch al die dagen prachtig weer
geweest. Op zaterdag, de dag dat het jubileum werd gevierd, was het een gezellige drukte. Ik zelf stond in
de kraam van PR en bestuur en mocht op zaterdag het cadeau voor de leden mee uitreiken. Ongeveer 400
leden kwamen dit ook daadwerkelijk ophalen. De loterijplanten waren voor een groot gedeelte over de tuin
verdeeld in verband met veel uitval bij andere leden door de weersomstandigheden. De loterij liep zo goed
dat Cees regelmatig planten moest gaan verzamelen. Op maandag hebben enkele leden van onze regio de
pergola de tribune en andere spullen afgebroken en zijn deze weer bij Deen opgeslagen. Wij als regio 26
hebben ter afsluiting van de vriendendag nog van een heerlijk diner genoten, aangeboden door het bestuur,
dat door Jan Jacobs was geregeld, in "De Kruik" te Nederwetten, het was weer lekker smullen geblazen.

De beugelmiddag op woensdag 23 September.
Naar aanleiding van de opgaven gaat de beugelmiddag / najaarsvergadering door.
De inhoudelijke gegevens vind u in de vorige nieuwsbrief.
Het programma is als volgt.
vanaf 12.30 uur
ontvangst en inleveren wedstrijdplant.
13.00 uur
korte vergadering.
14.00 uur
beugelen.
17.00 uur
prijsuitreiking beugelen en uitreiking wisseltrofee wedstrijdplant.
17.30 uur
chinees buffet.
Er is een open eindtijd.
U kunt zich als nog opgeven voor vrijdag 18 September bij mij via mail jangeenen@hetnet.nl of
0630971750.

Adres beugelen: "DE OUDE GLORIE", Euvelwegen 2 te Heeze

