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VERSLAG BIJEENKOMST 4 NOVEMBER
Fons opende de bijeenkomst en verwelkomde de leden (de opkomst
was niet zo groot als normaal) en de spreker van deze avond : Wolter
ten Hoeve.
Fons begon met de opmerking dat het nog niet gelukt was om een afspraak te maken om nieuwe plantjes voor de verloting op te halen,
dus helaas geen verloting.
Verder geen bijzonderheden.
Rondvraag : Anita merkte op dat Casper had geopperd om een Appgroep te beginnen om onderling wat uit te kunnen wisselen.
Er waren diverse leden die er wel oren naar hadden, dus Casper zou
een groep opzetten.
Hierna gaf Fons het woord aan Wolter, die vanavond een verslag liet
zien van zijn trip naar Mexico in het voorjaar van 2017.
De reis begon in Mexico stad en de eerste foto’s waren niet zo leuk,
namelijk enorme hoeveelheden plastic zakken die door de wind in
Opuntia’s en Agaven waren blijven hangen.
Hierna zagen we opnamen bij een cementfabriek in de staat Hidalgo.
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De énige echte schrootverzamelaar
van Zaanstad en omstreken.
Ik haal de meest uiteenlopende
metalen bij U op:
 Wasautomaten, drogers etc.
(Geen koelkasten)

 Verwarmingsradiatoren en geisers
 Buizen, profielen, overige metalen
 Oude brom/fietsen
 Auto-onderdelen (ook complete wrakken)
R. Valk
Prunuslaan 24
1544 PP ZAANDIJK
06-55526923 of 075-6215068
ruudschroot@gmail.com

Nu ook in Hoorn op zaterdag

Deze fabriek staat in een gebied met kalkhoudende
grond en hier groeien Turbinicarpus, zoals de recent
beschreven (okt. 2015) Turbinicarpus heliae. Zie foto
hiernaast.
Hier groeit ook Mammillaria sempervivi.
Buiten diverse Mammillaria’s zagen we ook Thelocactus hastifer en Turbinicarpus lausseri.
Om Mammillaria herrerae te zoeken, moesten ze over
een weg die langs een waterleiding liep en waar je
niet mocht komen. Er was dus ook bewaking. Ze wisten echter van een vorige trip dat er nog een sluipweg
was om de bewaking te omzeilen en dat was ook gelukt.
Verder naar het noorden vonden ze M. parkinsonii en elongata, Strombocactus disciformis, Lophophora diffusa en een Hechtia.
Vanuit het dorpje Las Mulas gingen ze 5 km omhoog de bergen in.
Langs de weg Ferocactus echidne en later Mammillaria’s verwant aan
magnimamma en rubrograndis.
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Bij Rancho Tejocote vonden
ze M. carmenae.
Foto hiernaast.
Voor de pauze zagen we
nog M. baumii, roseoalba,
candida, laui en bij een
steengroeve in Novillo Canyon : M. sphaerica.
Na de pauze zagen we buiten Mammillaria’s o.a. nog:
Bij La Ascension : Gymnocactus beguinii
Bovenop de Cerra Hijo : Thelocactus conothelos ssp. Argenteus
Opuntia stenopetala
Echinocereus stramineus
Mammillaria glassii ssp. ascensionis
In Chihuahua : Glandulicactus uncinatus
We zagen echter ook sneeuw in begin april.
De laatste foto die we zagen was van Mammillaria saboae.
Applaus voor Wolter na deze onderhoudende en interessante lezing en
hierna opruimen en weer naar huis.
Pim

Wolter in actie
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KALENDER

2 dec
3 febr

: lezing Anita en Rose: trip door ZW USA deel 2
: jaarvergadering en quiz

BIJEENKOMST 2 DECEMBER
Deze avond zullen Rose en Anita het tweede deel van hun trip door
het zuidwesten van de USA laten zien.
De vorige keer was het erg leuk, dus kom nu voor het vervolg.

ECHINOCACTUS HORIZONTALONIUS
Bij de laatste plantenkeuring werd deze plant
van Fons door de leden gekozen voor de publieksprijs.
Dus dacht ik laat ik hier een stukje over schrijven.
De nieuwbeschrijving van de plant dateert al
van 1839 van de hand van Lemaire in zijn
CACTEARUM Genera nova speciesque etc.
Overigens was hij net op tijd, omdat enige
weken later Scheidweiler de plant als Echinocactus equitans beschreef, maar deze was
niet geldig omdat Lemaire dus eerder was.
Het is een plant die een wijd verspreidingsge5

U kunt bij ons terecht voor:

Schilders
Glaszetters
Behangers
Doe het zelf Winkel
Dorpsstraat 524
1566 BX Assendelft
Tel: 075-6871486

info@vanassemaschilders.nl
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APK
Banden
Remmen
Airco service
Accu & laden
Offerte aanvraag
Onderhoud
Bandenwissel / bandenopslag
Tanken
Pech onderweg

Dorpsstraat 651, Assendelft
Telefoon: 075-6871624

Huidverzorging
voor hem en haar
van top tot teen
bij

Tineke Bos

V

oor
lees

EENBOER

Dorpsstraat 1016
1566JK Assendelft
Tel. 6282388
info@slagerijveenboer.nl

6

Schoonheidsbehandelingen
Ontspanningsmassage
Voetverzorging
Voet– en gezichtsreflextherapie

Onegastraat 49
1506 NW Zaandam
075-6158852
www.tinekebos.nl

*
*
*
*
*

Licht- en krachtstroominstallaties
Telecom / telefooncentrales
Duurzame technieken / zonnepanelen / laadpalen
Datanetwerken / domotica
Beveiliging / camera’s

Dorpsstraat 995, 1566 JD Assendelft
Tel. 075-621 88 66
E-mail: info@boonassendelft.nl
http://pboon.nl/
BRL6000-certificering / VCA
bied heeft. Hij komt voor in
Mexico, Arizona, Texas en
New Mexico.
De soort is redelijk variabel
met het aantal ribben en
middendoorns, maar ook
met de bloemkleur, want er
zijn ook vrijwel geheel witbloeiende planten. De foto
hiernaast toont de meest
voorkomende bloemkleur.
Ik kon niet veel oude afbeeldingen vinden, maar wel de plaat op de volgende bladzijde uit Blühende Kakteen Vol.2, 1905 van Schumann, Gürke en Vaupel.
De wol in de kop verschijnt pas als de plant een jaar of 5 oud is.
Het is niet een echt makkelijke plant als het om vocht gaat. Ze houden
niet erg van een vochtige wortelhals en dus opletten met watergeven
en zorgen dat de grond echt goed doorlatend is.
In de koude kas zou hij het goed moeten doen, want mits goed droog,
verdraagt hij ook wel een paar graden vorst.
Over het zaaien gaan nog wel verschillende verhalen rond, dat je ze op
hele hoge temperaturen zou moeten laten ontkiemen en bij een hele
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hoge luchtvochtigheid.
Dit lijkt absoluut niet nodig te zijn, maar om een hele goede opkomst
te hebben, wel het volgende:
Zaad moet 2 jaar oud zijn en voor het zaaien 24 uur in water laten
staan (of dit laatste echt nodig is weet ik niet, maar je kunt wel meteen de zaden die blijven drijven eruit halen, want die zijn niet goed).
Overigens moet je wel geduld hebben met deze plant, want erg snel
groeien doet hij niet.
Pim
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KOPIJ GEVRAAGD
Uw redacteur zou erg graag iets van de leden ontvangen om in het
blad te plaatsen.
Gewoon als u iets speciaals opvalt aan een plant of waarom een bepaalde plant uw favoriete plant is.

Het bestuur
wenst U
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CLUBARTIKELEN
Bij de clubkas zijn de volgende artikelen verkrijgbaar:
Bimskies
€ 2,00 per zak van 4 liter.
€ 4,00 per zak van 8 liter.
Cactusmest Peters Professional Combi Sol 6-18-36+3MgO+TE
Tevens bevat deze mest ijzer, mangaan, borium, koper, ijzer, molybdeen en
zink.
0,5-1,5 gram per liter bij continue gebruik.
0,8-2,0 gram per liter bij periodiek gebruik.
Enkele uren van tevoren oplossen in warm water.
Zak 1 kg
€ 8,00
Zak 0,5 kg
€ 5,00
Hydrokorrels fijn
Zak 5 liter

€ 2,50

Perlite
Zak 5 liter

€ 3,00

Steeketiketten 8 x 1,7 cm
bosje 25 stuks
€ 1,80
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UITNODIGING
Hiermede nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze bijeenkomst op
vrijdag 2 december 2022, welke gehouden zal worden in de recreatiezaal van "De Springplank", Saenredamstraat 34 te Assendelft. De zaal
is open om 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur.

AGENDA
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Opening
Mededelingen
Ingekomen of uitgaande stukken
Rondvraag
Lezing Anita en Rose : trip door ZW USA deel 2(Blz. 5)
Pauze
Vervolg lezing
Verloting
Sluiting

Tot ziens,
het bestuur

Advertentietarieven voor 1 jaar:
1/4 pagina: € 22,50
1/2 pagina: € 45,—
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