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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 23 mei,
De ledenavond,
Een avond voor en door de leden!
Deze avond besteden we om mooie of lelijke planten te bespreken, eventueel te ruilen
En de teeltproblemen of eigenaardigheden aan de kaak te stellen .
Zeg nu niet direct die heb ik niet, we weten wel beter!
Kortom, kijk in uw verzameling en vis er 3 planten uit en neem ze mee!
Het hoeven geen bijzonderheden te zijn, het gaat om het verhaal omdat iedereen binnen de
hobby op verrassende planten stuit. Foto’s en lectuur mogen ook gepresenteerd worden
evenals hulpmiddelen en grondmengsels.
Speciale gast op deze avond is Frans Mommers, voorzitter van Succulenta.
Doordat deze avond geen vaste invulling heeft is er gelegenheid om met Frans van gedachten
te wisselen.
Agenda:

3 juni:

Open dag Ubink, te Kudelstaart

27 juni:

Zomeravond bijeenkomst bij ons lid Maurice Nederpel

8 juli:

Jaarlijkse excursie, naar Groningen en omstreken, dagprogramma volgt.

25 juli:

Inloopavond bij Agnes en Aad Vijverberg

22 augustus:

Wim de Kan, met een lezing over plantenfysiologie.

26 september:

Peter Beurskens, een blik in mijn verzameling groeiseizoen 2017

Wat passeerde:
De doe-avond,
Was goed voor 16 deelnemers die zaaide alsof ze nog nooit wat anders hadden gedaan! Het
enten ging de meeste moeilijker af maar met en beetje oefenen lukte het wonderwel en is men
in het bezit gekomen van een bijzondere uitbreiding van de collectie.
Het zaad door Gerard Rutten en Aad beschikbaar gesteld vond gretig aftrek en we danken
beiden voor hun bijdrage aan het slagen van deze avond.
Vergeten we Marian van de catering niet evenals ons aller Koos .
De verloting ging vlot, kortom een leuke avond voor allen.
De open dag van 6 mei,
Bracht mede door het mooie weer veel liefhebbers op de been.
Veel promotie vooraf in de huis aan huis bladen en de promostand bij de Kom in de Kas .
Zowel Ciska en Jan Koene, Frans Veenman en Aad konden terug zien op een geslaagde dag
Met veel tevreden bezoekers. Dit alles is voor herhaling vatbaar en ik vernam dat de grote
Succulenta volgend jaar, indien mogelijk alle leden bij een soort nationale open dag willen
betrekken. Te zijner tijd verneemt u hier meer over!

3 juni, open dag bij Ubink te Kudelstaart.
Dit bedrijf van ruim 5 ha met cactussen vanaf 1cm doorsnede tot aan goothoogte stelt 1x per
jaar het bedrijf open voor particulieren. In de bedrijfshal bieden amateur liefhebbers hun
bijzondere planten aan, kortom voor elk wat wils
Onze afdeling zit ook in de (beperkte) organisatie en wilt u een leuk dagje uit, kom naar
Kudelstaart. Gratis parkeren ,koffie en entree Aanvang 9.00 uur tot 17.00 uur

8 juli, uitgaansdag naar leden van de afdeling Groningen en omsteken
Heeft u zich al opgegeven bij Aad ? 06-22920496
Nieuw lid
Als nieuw lid mogen we Johan Lagraauw uit Naaldwijk begroeten.
In het verre verleden had ie een kasje met cactussen die door vorst ter ziele ging en Johan zijn
geluk later met orchideeën beproefde maar toch nu terugkeert in de cactusschoot.
We wensen hem een fijne leerzame tijd toe bij de vereniging
Cultuurtips:
Op tijd gieten bij mooi weer en genieten is het motto van de maand mei.
Met snel drogend weer kan er ook geënt worden. U weet na de laatste bijeenkomst hoe dat
gaat. Zorg voor schone messen, elastiek en volgezogen kop en ent onderstammen.
Na het enten de eerste tijd wel uit de volle zon houden.
Door ruim te luchten kweekt u mooie harde planten, die tegen een stootje kunnen beter
bestand zijn tegen de bekende plaagdieren. in mijn verzameling staat het lucht dag en nacht
open zolang de nachttemperatuur binnen niet onder de 9 graden komt.
Secretarissen der afdelingen in Nederland en België:
Wij hopen dat u onze nieuwsbrieven doorzend naar uw (geïnteresseerde) leden.
Bij navraag verneem ik nog wel eens, dat dit niet geschiedt. We verplichten u tot niets maar
Bij onze leden worden uw nieuwsbrieven hoog gewaardeerd.!

Met groet, en graag tot dinsdag, Jan de Vreede

