Korte berichten

Voortgang Euonymusboek
Bij het schrijven van dit bericht

presenteerd tijdens de zomerbij-

wordt de laatste hand gelegd aan

eenkomst op woensdag 14 augustus

het Euonymusboek. De foto’s zijn

2013 in het Von Gimborn Arboretum

uitgezocht, de tekst is geschreven

te Doorn (waar, heel toepasselijk, de

en door diverse partijen doorgeno-

Euonymus-collectie staat).

men. Het manuscript is nagenoeg

Er is met veel inzet en enthousiasme

drukklaar. De voorzitter van de pu-

gewerkt aan dit boek met prachtige

blicatiecommissie, Lendert de Vos,

foto’s. Een boek dat niet in uw boe-

is in gesprek met een potentiële

kenkast mag ontbreken!

uitgever en dus zal op korte termijn

KVBC-leden krijgen dit boek gratis

het manuscript worden overgedra-

uitgereikt, dan wel toegezonden.

Euonymus verrucosus

gen om er een mooi boek van te

NDV-leden kunnen op voorin-
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laten maken.

schrijving het boek tot 1 juli 2013

Voor de KVBC-leden betekent dit

bestellen. De prijs is vooralsnog

uitgave geïnteresseerd is, wordt

dat zij kunnen uitkijken naar de

vastgesteld op € 25,00 bij voorin-

aangeraden om dit vooraf kenbaar

verschijning van dit zeer gedetail-

schrijving en € 30,00 bij bestelling

te maken door een bericht te sturen

leerde naslagwerk van de hand van

na verschijning. Er zal een beperkt

aan info@kvbc.nl Ook KVBC-leden

Piet de Jong en Henny Kolster. Het

aantal extra exemplaren worden

die meerdere exemplaren willen

boek zal aan de leden worden ge-

besteld dus een ieder die in deze

bestellen, kunnen dit eveneens
doorgeven om zich zo van deze extra
boeken te verzekeren. (DS)
Voorintekening voor NDV Leden
De NDV stelt haar leden in de gelegenheid dit boek (1 exemplaar per
lid) op voorintekening te bestellen
voor € 25, inclusief portokosten.
Voorintekenen kan tot 1 juli 2013
door overschrijving van € 25 naar
bankrekening 52 61 46 079 t.n.v.
NDV, De Punt. □
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