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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 25 april,
Uitnodiging voor a.s. dinsdag 25 april.
Deze avond schuiven we de tafels aan en versieren het met plastic.
Vervolgens gaan we zaaien, demonstreren het enten wat u daarna zelf ook mag proberen
En het leuke is dat het resultaat meegaat naar uw eigen verzameling.
Het zijn geen alledaagse soorten die we zaaien en is de manier om uw verzameling uit te
breiden. Gerard Rutten levert zaad en wil later in het seizoen graag de resultaten vernemen.
Neem dus iets mee voor het transport naar huis wat ook makkelijk is als u in de verloting
gelukkig mag zijn. Inkom gratis, het parkeren en de bekende koffie of thee eveneens.
In de verloting zijn diverse soorten Sansevieria’s te winnen van kwekerij Fachjan,
Harteveldlaan te Honselersdijk waar wij tijdens de Kom in de Kas promotie voor hebben
gemaakt. De eigenaren, gebroeders Janssen van dit bedrijf, hartelijk dank.
Agenda:

6 mei:

Open dag bij 3 van onze leden.

23 mei:

Ledenavond met als motto, voor elk wat wils.

3 juni:

Open dag Ubink.

27 juni:

Zomeravond bijeenkomst bij ons lid Maurice Nederpel

8 juli:

Jaarlijkse excursie, naar Groningen en omstreken, dagprogramma volgt.

25 juli:

Inloopavond bij 1 van onze leden of een kweker.

22 augustus:

Wim de Kan, met een lezing over plantenfysiologie.

26 september:

Peter Beurskens, een blik in mijn verzameling

Wat passeerde:
De avond van 28 maart met Piet Verschuren over Peru.
Piet, bestuurslid van de afdeling Voorne –Putten gaf een lezing over Peru.
Het was een reis met een gemengd gezelschap wat inhoud dat niet alleen cactussen maar
eveneens de natuur, cultuur en de bevolking het witte doek passeerde.
Gezien het applaus na afloop was dit bijzonder geslaagd.
Het was ook min of meer het debuut van de spreker. Bravo Piet en dank!
De verloting werd bijzonder daar buiten planten van J.I.P eveneens de leden Piet v.d. Oever,
Kevin Kleijberg en Gerard Verhagen een speciale inbreng leverden!
Dank mannen, ook namens pecuniahouder Koos, wiens wederhelft zich verdienstelijk maakte
met de meer natjes dan droogjes aan de bar. Mensen het was weer gezellig
Kom in de Kas:
De 40e uitgave van Kom in de Kas in de Bospolder te Honselersdijk.
Dit jaar gaven we weer acte de presente op dit landelijke tuinbouwevenement.
We waren ingedeeld op het bedrijf van John van Leeuwen die opereert onder de toepasselijke
naam Lions Plant.Een bedrijf dat potchrysanten teelt op een bijna volledig geautomatiseerde
wijze. De organisatie rond het evenement was zoals alle jaren weer goed van zowel uit de
organisatie als binnen onze vereniging. Onze presentatie was anders van opzet dit jaar:

Cactussen en andere succulenten werden gepresenteerd in combinatie met schone fruitkisten
uit eerdere tijden, sierden de promotie stand. Dit in combinatie met bloeiende cactussen was
voor veel bezoekers een reden een plaatje te schieten en op Internet te plaatsen.
Dit jaar boden we de organisatie Kom in de Kas tegen een vriendenprijs bloeiende cactussen
en vetplanten aan . Andere jaren was de afstand te groot maar gezien de 700 meter dit maal
was het goed te doen en ik moet typen: de bloeiende cactussen zijn goed verkocht in de
verkoopstand van de organisatie! Bij deze danken we cactuskwekerij Gebroeders v.d. Linden
en niet te vergeten Aad voor het tijdelijk beschikbaar stellen van hun planten in de stand.
Marian, Koos, Kevin en Aad: goed werk afgeleverd!

Een sfeer impressie van de stand.

De landelijke Algemene Leden Vergadering 8 april te Assendelft.
Afdeling Haarlem had dit maal de organisatie waar men goed geslaagd is.
Wat hier in besproken is zal ik u het meeste besparen: dit wordt t.z.t. bekend gemaakt door de
landelijke secretaris.
Wel wil ik een puntje aantippen waar je nu al voor moet plannen: volgend jaar willen we met
de Pinksteren dat alle leden een soort open kas houden dit in de aanloop naar het 100 jarige
bestaan in 2019. Ook komen er lesprogramma’s over cactussen voor de middenbouw
basisschool
Waar we best trots op mogen zijn als afdeling, is dat ons lid Sanne Guijt de jeugdzaken
gaat behartigen in het hoofdbestuur. Met de inbreng van Rob, Gerard en de
Internetkennis van Aiko Talens is dat een goede bijdrage aan de landelijke.

Open Dag bij 3 leden van Succulenta Haag & Westland op zaterdag 6 mei.
Leden van de vereniging Succulenta Haag en Westland, onderafdeling van de landelijke
Succulenta stellen hun kas open voor belangstellenden met een groen hart.

Jan en Ciska Koenen, bezitten een kas van 16m2.
Het betreft een gemengde verzameling.
De andere hobby, het beeldhouwen en het werken op allerlei manieren met stenen wordt ook
onder de aandacht gebracht . Een mooie tuin met buitenaanplant van succulenten
complimenteren het geheel.
Adres: Ambachtsweg 76, 2291 EZ, Wateringen.
Frans Veenman: deze succulentenliefhebber heeft dit jaar een nieuwe kas betrokken met een
oppervlakte van 300 m2 en een goothoogte van 4 meter. Het betreft een gemengde
verzameling met en voorkeur van de cactusgeslachten Astrophytum’s en Frailea’s.
Zijn rotstuin is eveneens uw aandacht waard! Adres: Sint Jorispad 10, 2671 MZ, Naaldwijk.
Aad Vijverberg: een grote kas met voornamelijk zelf gezaaide succulenten waarvan
metershoge cactussen in de vollegrond bak de aandachttrekkers zijn.
Ook de tuinliefhebbers komen aan hun trekken: een der mooiste rotstuinen van Nederland
is hier gelegen. Adres Broekpolderlaan 65, 2675 LK, Honselersdijk.
Kijk ook eens op.www.vijverberg.info.
U bent van harte welkom!
Aanvang 9.30- 17.00 uur
U kunt altijd bij deze leden terecht maar vandaag gaan ze er gewoon eens voor zitten!
Kortom neem groene vriend of vriendin mee.
Adressen van Aad ,Jan en Ciska en Frans zijn bekend .
Zeg het voort, zeg het voort etc. Huis aan huisbladen ,radio en t.v. zijn gealarmeerd!
8 juli :de uitgaansdag naar Groningen:
leerzaam en gezellig .Heeft u zich al opgegeven?
Cultuurtips:
Inmiddels hebben de planten water en mest gehad .
Wat verpot moest worden is geschiedt en alles moet nieuw leven vertonen.
Kortom genieten geblazen want als u de planten goed de winter, dus de rustperiode, heeft
doorgeloodst moeten ze u belonen met een rijke bloei.
Blijven niet verpotte planten evenwel toch achter in groei: neemt ze uit de pot maakt de
wortels goed schoon of knip bij, laat enkele dagen drogen en her poot ze.
Begin mei kunnen veel succulenten beschut buiten worden geteeld.
Ga na waar de planten in de natuur groeien: vele hooggebergte planten als Rebutia’s
Matucana’s staan graag in de Hollandse zomer buiten, veel echte Notocactussen, en mijn
stokpaardje Opuntia’s doe je hier ook een plezier mee. En uiteraard de meeste soorten
Agave’s en verschillende Aloe’s worden en ook mooier op.
Door de wisselende weersomstandigheden zal hun bedoorning sterk zijn, en door de
compacte groei kunt u ze dan eind september weer binnen plaatsen waar ze dan de hele winter
bijna geen aandacht meer vragen.
Een ding moet je bij buiten gekweekte succulente planten niet doen:
Een schotel onder de pot plaatsen, de planten kunnen niet tegen langdurig natte voeten.

Met groet Jan de Vreede

