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VERSLAG BIJEENKOMST 7 APRIL 
 

Met een welkom aan de aanwezige leden en de spreker, Andre van 

Zuijlen, opende Fons de bijeenkomst. 

Geen ingekomen of uitgaande stukken, wel mededelingen: 

We gaan de beurs op vrijdag 21 april om 13.00 uur inrichten. 

Wie komt er helpen? Diverse leden gaven aan om te komen, dus dat 

moet lukken. 

De busreis gaat door met een kleine bus. 

21 mei is de open dag en daar moeten ook nog wat mensen komen 

helpen. Volgende bijeenkomst even 

over hebben. 

Niets voor de rondvraag, dus Andre 

kon beginnen met zijn lezing over de 

reis die hij maakte in februari 2019 

door Peru. De reis startte in Lima, 

naar het zuiden richting Nazca en 

ging eerst door een zeer droog ge-

bied, waar bijna alleen Tillandsia’s 
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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 

groeiden tot wel 1 mtr hoog. 

Een nationaal gerecht wat ze regelmatig aten was Cevice, vis gegaard 

in zuur, verder was er eigenlijk alleen maar kip te krijgen. 

Na Nazca zagen we zeer veel geslachten voorbijkomen, zoals Armato-

cereus procerus, Loxanthocereus 

gracilis, Neoraimondia arequipensis, 

Melocactus peruvianus, Browningia 

candelaria, Haageocereus de-

cumbens en Lobivia pampana (zie 

foto hiernaast). 

Vervolgens zagen we een foto met 

de beide besneeuwde toppen van 

de vulkanen Misti en Chachani. Rich-

ting Puna komen ze langs het Titica-

cameer met drijvende eilanden gemaakt door de mensen die er ook op 

wonen. 

Op weg naar de op één na hoogste bestrate pas van Zuid-Amerika op 

Nu ook in Hoorn op zaterdag 
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4883 mtr hoogte, de Abra Oquepuno, 

komen ze regelmatig Lobivia maximi-

liana (zie foto hiernaast) tegen. 

Richting Macusani komen ze grote 

groepen Punotia lagopus tegen, die 

samen groeien met Austrocylin-

dropuntia floccosa. Niet zo vreemd 

want het zijn beide planten die niet 

van droge wortels houden. Punotia is 

natuurlijk een anagram van Opuntia, maar verwijst tevens naar de 

plaats Puno. 

Verder zien we nog: Puya raimondii, Oroya peruvianus en borchersii en 

Matucana haynei en de subsp. herzogiana. 

Andre beëindigde zijn lezing met de botanische tuin en dierentuin in 

Lima, Parque de las Leyendas, die voornamelijk gericht is op het Ama-

zonegebied. 

Het was een hele leuke en leerzame lezing en dus applaus voor Andre. 

Hierna de verloting en daarna toog iedereen weer huiswaarts. 

 

        Pim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KALENDER 
 

 

 

 

 

5 mei  : lezing Casper Mazurel: Cactus- en botanische tuinen in  

    Spanje 

6 mei  : busreis  

21 mei : open dag cactuskassen in Assendelft 

2 juni  : kasbezoek bij leden 

 

 

BUSREIS 6 MEI 
 

De busreis gaat gelukkig dit jaar weer door. Prijs € 25,- per persoon. 

Weliswaar met een kleine bus en toch was het even puzzelen met de 

adressen waar we terecht konden. 

Dit is het geworden: 

Kemkas in Zwijndrecht 

Koffie met gebak in Bergschenhoek van de vereniging. 

Frans Veenman in Naaldwijk (hier gaan we zijn grote collectie bekijken, 

      hier is dus geen verkoop) 

Family Treffers (vroeger Scholtes cafetaria) in Honselersdijk, waar we 

kunnen lunchen, voor eigen rekening en is natuurlijk niet verplicht. 

Aad Vijverberg in Honselersdijk 

Cactuskwekerij Lakerveld in Lexmond 

Diner in Huis Het Bosch in Lexmond. Ook hier geldt voor eigen reke-

ning en niet verplicht. 

Vertrek om 8.15 uur weer vanaf Café de Remise, Provincialeweg 60, 

Krommenie. 

Verwachting is dat we om 20 uur weer in Krommenie zijn. 
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  U kunt bij ons terecht voor: 
   
  * APK 
  * Banden 
  * Remmen 
  * Airco service 
  * Accu & laden 
  * Offerte aanvraag 
  * Onderhoud 
  * Bandenwissel / bandenopslag 
  * Tanken 
  * Pech onderweg 
 

Dorpsstraat 651, Assendelft 
Telefoon: 075-6871624 

 

 Schilders 
 Glaszetters 
 Behangers 
 Doe het zelf Winkel 
 

 Dorpsstraat 524 
 1566 BX  Assendelft 
   Tel:  075-6871486 
  info@vanassemaschilders.nl 

 

oor 
lees 
EENBOER 
 

 
Dorpsstraat 1016 

1566 JK Assendelft 
Tel. 6282388 

info@slagerijveenboer.nl 

V 
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Huidverzorging 
 

voor hem en haar 
van top tot teen 

bij 
 

Tineke Bos 
 

Schoonheidsbehandelingen 
Ontspanningsmassage 

Voetverzorging 
Voet– en gezichtsreflextherapie 

   
 
 

Onegastraat 49 
1506 NW Zaandam 

075-6158852 
 www.tinekebos.nl 

http://www.vanassemaschilders.nl/werkzaamheden.html
http://www.vanassemaschilders.nl/werkzaamheden.html
http://www.vanassemaschilders.nl/winkel.html
mailto:info@slagerijveenboer.nl


  

 

 

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

 Omweg 20, 1566 HP  Assendelft 
 Tel. 075-621 88 66 
 E-mail: info@boonassendelft.nl 
 https://pboon.nl/     
 BRL6000-certificering / VCA 

BIJEENKOMST 5 MEI 
 

Deze keer weer een lezing van een van onze 

leden, namelijk Casper Mazurel. 

Hij neemt ons mee naar de Spaanse Cactus– en 

botanische tuinen in Malaga en Benalmadena. 

Hiernaast een foto uit Benalmadena. 

De foto’s die ik al gezien heb, beloven een inte-

ressante avond. 

 

 

 

OPEN DAG 21 MEI 
 

21 Mei houden wij weer onze open dag bij Fons, Dorpsstraat 714, As-

sendelft. 

Van 10 tot 17 uur kunnen we de kassen bekijken en kijken of er nog 

wat leuks in de clubkas staat om te kopen. 

Ook is er natuurlijk mest, perliet etc.  

Kom gezellig even langs. 
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VERSLAG UBINK 1 APRIL 
 

Ook dit jaar hield Ubink zijn 

open dag met de gebruikelijke 

beurs, waar ook onze afdeling 

aan mee deed.  

Dit keer de auto in de cactus-

laan geparkeerd. (het weiland 

om te parkeren was helaas niet 

bruikbaar door de hevige regen-

val van de laatste tijd). 

Wijzelf stonden weer met 

mest, perliet etc. en een tafel 

met planten. De verkoop van de 

planten viel wat tegen, maar naar de ma-

terialen was genoeg vraag, dus wel 

weer een positief saldo. 

De kassen van Ubink blijven natuurlijk 

een genot om door te lopen. 

Er waren genoeg soorten planten om te 

kopen en dat gebeurde dan ook volop. 

Er zijn altijd weer wat speciale planten te 

vinden, dus zelfs voor de specialisten 

onder ons is het de moeite 

waard. En zo’n enorm tablet 

met bloeiende Haworthia’s 

ziet je ook niet vaak. 

 

    Pim 
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Overzicht van de beurs 

Bloeiende Haworthia’s 

Rinus en Fons achter onze tafels 
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VERSLAG BEURS 23 APRIL 
 

Op vrijdag 21 april om 13 uur waren er de nodige leden aanwezig om 

de beurs op te bouwen in de school. 

Foto’s maken, zodat we alles na de beurs weer op de goede plek kon-

den terugzetten. 

Vervolgens alles wegzetten en tafels verzamelen. 

Er waren weer wat lokalen veranderd, dus we moesten weer zoeken 

naar tafels, maar nadat we genoeg tafels verzameld hadden, ging het 

erg vlot. 

Zondag was het s’ochtends lekker druk en er werden ook weer ge-

noeg planten gekocht. 

Na de gebruikelijke dip tussen de middag kwamen er later nog weer 

aardig wat mensen langs. 

Toen het om half vier begon te hozen, begonnen de meeste al met in-

pakken, want het was al stil en nu zouden er zeker niet veel bezoekers 

mee komen. 

De standhouders waren allemaal heel tevreden over de verkoop. 

Het opruimen na de beurs ging eigenlijk vrij vlot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeker weer een geslaagde beurs en verder een bedankje aan de hulp-

troepen: Adrie, Anita, Anja, Bob, Carla, Cor, Fons, Ger, Harrie, Pim, Ri-

nus en Rose (die ook taarten gebakken had) en de kleinzoon van Fons 

die Harrie hielp bij de verkoop van de lootjes en het uitdelen van plant-

jes aan kinderen i.v.m. ons 90-jarig bestaan. 

         Pim 
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CLUBARTIKELEN 

Bij de clubkas zijn de volgende artikelen verkrijgbaar: 
 

 

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. 

Bus 0,9 kg  € 10,00 

Zak 0,45 kg  €   5,00 
 

Hydrokorrels fijn 

Zak 4 liter  € 3,00 
 

Perlite 

Zak 5 liter  € 3,50 

 

Steeketiketten 8 x 1,7 cm 

bosje 25 stuks €  1,80 

11 



UITNODIGING 
 

Hiermede nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze bijeenkomst op 

vrijdag 5 mei 2023, 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 Opening 

2 Mededelingen 

3 Ingekomen of uitgaande stukken 

4 Lezing  Casper Mazurel: Cactus– en botanische tuinen Spanje 

5 Pauze         (blz. 7) 

6 Vervolg lezing 

7 Verloting 

8 Sluiting 

 

Tot ziens,  

het bestuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertentietarieven voor 1 jaar: 

1/4 pagina: € 22,50 

1/2 pagina: € 45,— 
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