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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 28 februari,
Nico Uittenbroek met Mexico en Nieuw-Texas.
Gringo Nico neemt ons mee naar dit fantastische cactusgebied.
Met zijn kennis van de planten, de panorama foto’s en zijn verhaal moet dit een goede reden
zijn om deze avond te bezoeken.
De entree is weer als vanouds gratis en de 1e koffie voor rekening van de vereniging.
Parkeren geen probleem en we houden een verloting van succulente planten.
Agenda:

28 maart:

Piet Verschuren met een lezing over Peru.

1 en 2 april:

Kom in de Kas, we bemensen een promotiestand, locatie Bospolder.

8 april:

Algemene ledenvergadering landelijke Succulenta.

25 april:

Doe Avond, in ons onderkomen.

6 mei:

Open dag bij 3 van onze leden.

23 mei:

Ledenavond, beoordeling, praatje, ruilen.

3 juni:

Open dag Ubink.

27 juni:

Inloopavond bij 1 van onze leden of een kweker.

24 juni of 1 juli:

Jaarlijkse excursie, houd deze data vrij.

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

Op de agenda van de Algemene Leden Vergadering staat op punt 12 dat ons lid Sanne Guijt
zich heeft opgegeven als kandidaat bestuurslid. Ze wil de belangen van de jeugd behartigen.
Dit juichen we van harte toe en Sanne kennende moet dit een succes worden, en wij als
afdeling zijn trots op haar ambitie en helpen haar eventueel met raad en daad.
Wat passeerde:
Traditioneel hielden we onze jaarvergadering. Daar alles bijna reilt en zeilt zoals we wilden
werden de agendapunten snel afgehamerd en konden we daarna genieten van een presentatie
van Paul Klaassen die hij ooit in de vorm van een sticky bij Aad had bezorgd.
Mooie beelden van Mexico en noord-Chili maakte deze avond compleet.
De opkomst van de leden, moet ik helaas typen, is wel eens beter geweest (8x ).
Jubilarissen:
Mevrouw R.P.M Panizzi te Rotterdam en de heer B.H. Staffeleu te Naaldwijk
Zijn 25 jaar lid van Succulenta en de zilveren speld wordt op een gepaste manier
uitgereikt.

Cultuurtips:
Terecht jeuken uw handen al bij het lengen van de dagen en de oplopende temperaturen!
De isolatie heeft u misschien al verwijderd en ziet u de knoppen bij de eerste Mammillaria’s
verschijnen. Maak uw planning, eerste keer wat vocht toedienen door te nevelen om de plant
te activeren. De week daarop kan u misschien al een klein beetje water geven, houd hierbij de
weersverwachtingen nauwlettend in het oog. Bij twijfel niet doen.
De echte Notocactussen en Cleistocactussen heeft u in de rust periode hopelijk iets water
gegeven, dit om de fijne haarwortels niet volledig te laten verdrogen. Komen anders niet
makkelijk aan de groei.
Zaailingen mocht u de laatste weken ook een beetje nevelen, om verdroging van het groeipunt
te voorkomen.
Voorbereidingen om te gaan verpotten, potten klaarzetten grondig gereinigd en gesorteerd op
pot-maat. Het makkelijkste is om te beginnen met de grootste maat en zo bij de kleinste te
eindigen. De vrij gekomen potten kunnen voor de kleinere worden gebruikt.
Wel goed reinigen tegen ongedierte. Onze planten houden niet van een te ruime pot, wanneer
je 2 cm meer ruimte geeft ten opzichte van de wortelkluit is voor de meeste soorten ideaal en
voldoende voor 1 of 2 jaar groei. Plaats grotere cactussen die in groepjes c.q. toefjes groeien
in een schaal, daar komen ze het best tot hun recht. De zuilcactussen staan het mooist in een
z.g. container pot, meer hoog dan breed.
Houd dezelfde kleur potten aan en maak een keuze uit 5.5, 6, 8.5, 10.5, 13, en 17 cm potten.
Dit zijn gangbare maten en schik het van laag naar hoog voor een mooi totaal beeld.
Een gepast steeketiket diep aan de achterzijde gestoken met naam, herkomst, zaadleverancier
of gulle gever kan u in de toekomst van dienst zijn.
U kunt voor potten, grond en advies contact opnemen met Aad.
Jubileum 2019 :100 jaar Succulenta:
In 2019 bestaat Succulenta 100 jaar en graag denken we als afdeling mee met het
hoofdbestuur.
Inmiddels is er een landelijke commissie gevormd die de mogelijkheden onderzoekt.
Wij, als afdeling kunnen eens onderzoeken of we groenliefhebbers in onze omgeving kunnen
enthousiasmeren voor cactussen als liefhebberij. Ziet u ergens iets meer cactussen of
vetplanten in het venster staan, wijs ze op onze landelijke vereniging en het voordeel van een
afdelingslidmaatschap.
Vraag om hulp:
Gerard Rutten van het welbekende Clichéfonds vraagt om hulp voor de komende twee weken.
Omdat het aantal bestellingen van zaden veel groter is dan de voorgaande jaren.
Gerard zou erg geholpen zijn met:
Het uitrapen van de getelde zaden uit de voorraad kast,
administratie, printen van facturen en verpakken,
adresstickersprinten en postzegels plakken.
Als u in de gelegenheid bent neem dan contact op met Gerard Rutten:
Tel: 06 5761 0965

Als laatste wat me veel verdriet doet, dat er 17 personen zijn die de contributie nog niet
hebben voldaan, (peildatum 20-2-2017) misschien is het u ontschoten. Als dat het geval is zou
u het dat z.s.m. willen overmaken?
DE PENNINGMEESTER ZAL HET ERG WAARDEREN!
Het banknummer staat bovenin deze nieuwsbrief..
Ave,
Jan

