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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 27 februari
Lezing door Aad Vijverberg
Ongetwijfeld weer een leerzame lezing met fantastische foto’s, over een cactusreis door
Zuid-Mexico.
Agenda:

27 februari

Lezing door Aad Vijverberg, Zuid-Mexico deel 2

27 maart

Lezing van Ruud Tropper over Schlumbergera en de hybriden.

24 april

Doe avond, zaaien

5 mei

Open-dag van de afdeling,

22 mei

Planten praatje, leden vertellen over meegebrachte eigen planten.

26 juni

Nog in te vullen.

24 juli

Nog in te vullen.

28 augustus

Nog in te vullen.

25 september

nog in te vullen.

23 oktober

Lezing door Ludwig Bercht Argentinië 2018

Dinsdag 23 Januari
Jaarvergadering / lezing Kevin Kleyberg
Aanwezig 18 leden inclusief de bestuursleden afwezig met kennisgeving 5 leden.
Een matige opkomst als je weet dat we 56 leden hebben.
De vergadering verliep voorspoedig en na de pauze nam Kevin het woord met een prachtige
foto reportage met mooie verhalen uit eigen ervaring.
10 jarig bestaan van de afdeling Haag & Westland
Zoals jullie in de nieuwsbrief van januari al hebben kunnen lezen laten we het 10 jarig
jubileum niet ongemerkt voorbijgaan.
Om dit heugelijke feit te vieren, organiseren we een etentje voor de leden, eventueel met
echtgenoot, vriend of vriendin.
Datum: donderdag 12 april 2018
Locatie: De Watertuin Naaldwijk
Adres: Grote Woerdlaan 38, 2671 CL, Naaldwijk
Graag zo spoedig mogelijk opgeven bij Peter Beurskens,
maar in ieder geval voor 20 maart, of je alleen komt of samen.

Begin seizoen 2018
Pessimisten hanteren de stelling: Als de dagen gaan lengen gaat de winter strengen.
Wij als liefhebbers zien dat een stuk positiever, februari is inderdaad vaak een koude maand
maar hij duurt maar 28 dagen. En de natuur komt langzaam uit de winterslaap.
De voorjaars bloembollen komen voorzichtig boven de grond, het is al merkbaar langer licht,
de zon krijgt al voelbaar meer kracht kortom het nieuwe seizoen staat voor de deur.
Het ideale moment om volop plannen voor het komende seizoen te maken.
Verlanglijstjes opstellen, zaadlijsten uitpluizen, administratie bijwerken, best wel druk.
Terwijl is deze nieuwsbrief maak, is er sprake van een Russische beer die onderweg zou zijn?
Na onderzoek blijkt dit een verwijzing te zijn naar zeer koude lucht te zijn die zijn oorsprong
vindt in het hoge noorden van Rusland. Waardoor bij ons de temperaturen tot ver onder het
nulpunt dalen.
Pas de komende dagen dus op, de beer los.

Nog even geduld, en we kunnen weer van de voorjaarsbloemen genieten.
Hier de prachtige Sanquinaria canadensis “pleno”.

