Orchideeën Vereniging

16 september bijeenkomst !!

Beste leden van het ’t Gooi,
Klein ini mini digi boekje ter herinnering voor de bijeenkomst van 16 september.
Na anderhalf jaar hebben we dan toch een clubavond , met natuurlijk wel met de nodige Coronaregels!
Dus laten we daar ons aan houden. Zoals niet dringen bij de koffietafel.

Dit wordt een bijzondere bijeenkomst voor ons allemaal en daarom raad ik met klem aan “komt allen naar deze avond op 16 september” .
We zitten niet in de studenten lab maar in de serre.
Aankomst en hek open vanaf 19.00u en sluit weer om half acht.
19.30u tot 20.30u
Programma:
Koffie /thee en bijpraten onderling.
Mededelingen door …….
Plannen voor volgende bijeenkomst…….
Bijeenkomsten voor 2022.
Natuurlijk de verloting!
Tussenin zit ook nog een pauzeknop voor een drankje en een knabbeltje.
Het wordt een avond vol met verrassingen !!!

Beste Allemaal,

Ik ben een gezonde kerel en heb geen enkele ziekte onder de leden.
Er zijn een aantal zaken die mij hebben doen besluiten om niet een Corona vaccin te nemen of corona test te ondergaan.
1) Het vaccin is nog tot zeker eind 2023 in een experimentele staat, en ik laat mij niet proefkonijn gebruiken.
2) Het vaccin is geen vaccin tegen corona. Een vaccin beschermt je tegen een ziekte, maar ook volledig ingeënte mensen krijgen weer corona,
en belanden op de IC van een ziekenhuis
3) Nog nergens ter wereld is het corona virus of een variant daarvan geïsoleerd. Hoe kan dan een vaccin tegen corona gemaakt worden, zonder
dat het in het lab op een corona cultuur is uitgetest?
4) De uitvinder van de PCR test heeft duidelijk verklaard dat deze test NOOIT voor vaststellen van ziekte gebruikt mag worden, wat nu wel
wordt gedaan.
5) De PCR test ondergaat bij de test een vermenigvuldigingfactor van 45keer. Gevolg: meer dan 75% van de positieve uitslagen zijn VALS
positief.
Conclusie:
1) Het vaccin geeft dus geen immuniteit.
2) Elimineert het virus niet.
3) Geeft geen garantie dat je het niet krijgt.
4) Het zal je er niet van weerhouden om het te krijgen.
5) Het weerhoudt je er niet van om het door te geven...
6) Het voorkomt de dood door Corona niet.
Dus ... waarom moesten we ons laten vaccineren?
Vanwege het bovenstaande heb ik en mijn partner Fred Paler ons niet laten vaccineren en/of op corona laten testen met een PCR test.
De tuinen stellen dat mensen een recente negatieve test uitslag hebben of gevaccineerd moeten zijn om de tuinen te mogen bezoeken.
Daar we aan die eis niet voldoen kunnen/mogen we niet deelnemen aan de activiteiten van de orchideeën vereniging.
Als we niet aan de activiteiten van de club kunnen/mogen deelnemen zie we niet de noodzaak om ons nog langer met de club te verbinden.
Daarom zeg ik met ingang van heden, 16 augustus 2021, mijn functie als voorzitter van de Orchideeën Vereniging 't Gooi op, en laten wij ons
met ingang van heden, 16 augustus 2021, uitschrijven as leden van de Orchideeën Vereniging 't Gooi.
We wensen u en de leden orchideeën vereniging een toekomst met veel levenslicht en liefde op uw levenspad.
Liefde volle groeten van

Gér Brand-Paler en Fred Paler

zaterdag 4 september 2021 van 10:00 tot 16:30

Liefhebbersmarkt
Planten voor alle seizoenen
Op zaterdag 4 september 2021 ben je weer van harte welkom op de leukste plantenmarkt van Midden-Nederland. In de Botanische Tuinen
Universiteit Utrecht vind je dan een fantastisch sortiment planten. Bloembollen, kuipplanten, rotsplanten, vleesetende planten, zaden bomen
en heesters, er is voor iedereen wel iets moois te vinden. Naast verkopers, zijn er ook plantenverenigingen te vinden waarvan de leden
bezoekers vol enthousiasme wegwijs maken in hun hobby. Klik hier voor een overzicht van alle deelnemers/standhouders.
Extra dit jaar is de teaser voor het 'Voorjaarsweekend Tuinplezier!' op 26 en 27 maart 2022, mede mogelijk gemaakt door Groei & Bloei
rayon Utrecht: een aantal korte lezingen over klimaatbestendig tuinieren! Het programma van de lezingen:
•

11.00u Vera Greutink : "De klimaatbestendige eetbare tuin"

•

11.30u Lara van den Bosch : "De klimaatvriendelijke tuin"

•

12.00u Peter Siegmund : "Het klimaat in de afgelopen en komende 100 jaar"

•

13.00u Hilbert Makkinga "Welke vorm boom geeft de meeste verkoeling in een verstedelijkt gebied"

•

14.00u Vera Greutink : "De klimaatbestendige eetbare tuin"

•

15.00u Gerard van Buiten : "Planten voor extreme plaatsen"

En natuurlijk kun je ondertussen genieten van de prachtige Tuinen terwijl je de gekochte planten zolang stalt in de Plantencrèche die Groei
& Bloei verzorgt!
Speciaal voor Vrienden van de Botanische Tuinen: naast gratis toegang krijg je als Vriend korting of een klein kadootje bij je aankoop bij
een groot aantal kramen op de markt. De kramen zijn herkenbaar aan oranje vlaggetjes.
Regulier entreeprijzen.
Aanmelden, als bezoeker dient u een dagkaart te reserveren
Adres Tuinen

Budapestlaan 17, 3584 CD Utrecht

Telefoon secretariaat

030 253 1826 tussen 09.00 en 15.00 uur

E-mail

botanische.tuinen@uu.nl

Ook NOV heeft een marktkraam
gereserveerd
samen met Herman ter Borch, Annemiek
Nagtegaal en Nel van der Meer.
We hebben leuke en mooie orchideeën te
koop voor een schappelijk prijsje.
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