Nederlands - Belgische vereniging van liefhebbers van cactussen en andere vetplanten.
Afdeling Zaanstreek/Waterland

Afdelingsbestuur
Voorzitter

Secretaris
Penningmeester
Redactie

Fons Arens
Dorpsstraat 714
fonsarens@gmail.com
Adrie van Leeuwen
Kooglaan 155A
adrieencor@ziggo.nl
Carla Vels
Cederstraat 13
vels_volger@msn.com
Pim Bos
Onegastraat 49
pimbos@chello.nl

075-6873062
1566 EP Assendelft

0251-313544
1911 TE Uitgeest
075-6312248
1505 AB Zaandam
075-6158852
1506 NW Zaandam

Verenigingsavond

Op de 1e vrijdag van de maand in de zaal van
De Springplank, Saenredamstraat 34, Assendelft

Lidmaatschap

Afdelingslidmaatschap Zaanstreek
€ 22,50
Verenigingsavonden met lezingen en tips,
succulentenbeurs, busreis, bibliotheek etc.
NL38 INGB 0002 8073 89 t.n.v.
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BIJEENKOMST 3 MEI
Fons opende de bijeenkomst met een welkom aan de aanwezige leden en de preker van vanavond, Wim Alsemgeest.
Geen ingekomen of uitgaande stukken.
Mededelingen: Fons vraagt of er nog enkele mensen kunnen helpen
op de open dag 19 mei.
Zo ook voor de open dag bij Ubink op 1 juni, dan zijn er nog enkele
mensen nodig om te helpen inrichten.
Kasbezoek is bij Carla en Pim.
Hierna kreeg Wim het woord. De lezing van vanavond betreft een
combinatie van zijn reizen in 2013 en 2014 naar Mexico.
Ze landen bij Mexico City en gingen vervolgens richting NO.
Er komen vanavond veel Mammillaria’s voorbij, zoals bijvoorbeeld ook
M. schiedeana, die zeldzaam begint te worden en enorme clusters M.
geminispina, maar ook M. crucigera, die ik nog niet eerder in een lezing gezien had.
Terwijl ze op zoek gingen naar Echeveria lauii in de provincie Oaxace,
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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 etc.
 Oude brom/fietsen
 Auto-onderdelen (ook complete wrakken)
R. Valk
Prunuslaan 24
1544 PP ZAANDIJK
GSM 06-55526923
Thuis 075-6215068

Nu ook in Hoorn op zaterdag

kwamen ze ook nog Mammillaria huitzilopochtli
tegen, die maar een beperkt groeigebied heeft
en intussen ook bedreigd wordt.
Echeveria lauii hebben ze uiteindelijk gevonden
met de hulp van 2 gidsen.
Ook zagen we nog een rotswand vol met Agave potatorum.
Verder zagen we Ortegocactus macdougallii,
Agave stricta, horrida en petrophila en Mammillaria napina.
Het was weer een hele leuke lezing van Wim
en het applaus was dan ook verdiend.
Met de verloting sloten we deze laatste bijeenkomst in het zaaltje voor de vakantie af.

Echeveria lauii foto H. Zell

Pim
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KALENDER

1 juni
7 juni
15+16 juni
7 sept
4 okt

: open dag bij Ubink
: kasbezoek bij Carla en Pim
: 100-jarig jubileum Succulenta in De Uithof te Utrecht
: busreis naar ELK. Zie blz. 8 en 9
: plantenkeuring

OPEN DAG UBINK 1 JUNI
Ook dit jaar houdt Ubink weer zijn open dag.
Het is altijd weer leuk om door de enorme kassen te lopen waar plantjes van 5 cm tot zuilen van 4 meter te zien zijn onder het genot van
een gratis kopje koffie/thee.
Ook is er weer een plantenbeurs, die zeker het bezoeken waard is.
Deze word georganiseerd door enkele afdelingen van Succulenta,
waaronder onze afdeling.
Wij zullen zelf dan ook met een stand staan om mest etc. te verkopen.
U kunt terecht van 9.00 tot 16.00 uur bij:
Handelskwekerij Ubink b.v.
Mijnsherenweg 20
1433 AS KUDELSTAART

CLUBARTIKELEN
Er zijn etiketten toegevoegd
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VERSLAG OPEN DAG 19 MEI
Over het weer mochten we niet klagen, want het was tot laat in de
middag lekker weer en dat had nog een voordeel, want omdat we nog
veel planten over hebben van de kas met planten die we opgehaald
hadden, leek het ons een goed idee om de planten op behangtafels uit
te stallen en dat werkte inderdaad prima.
Het aantal bezoekers over de hele dag was volgens schatting boven
de 100 en er zijn dan ook veel planten verkocht.
Met name ‘s ochtends was het flink druk en ‘s middags liep het rustig
door.
Kortom een zeer geslaagde dag.

KASBEZOEK 7 JUNI
Dit keer gaan we naar Carla en Pim.
We beginnen om 20.00 uur bij Carla,
Cederstraat 13, 1505AB Zaandam
en vervolgens richting Pim,
Onegastraat 49, 1506NW Zaandam
Bij Pim blijven we nog even gezellig nazitten met een hapje en een
drankje.
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Autobedrijf Winter v.o.f.
Dorpsstraat 651, Assendelft
Telefoon: 075-6871624

Erkend A. P. K. Keuringstation
10.000 km beurt van elk merk auto

Autoschade !!

Dorpsstraat 651, Assendelft
Telefoon: 075-6875811





Schadereparatie
Afhandeling Verzekering
Leen auto
Reparatie onder garantie

Huidverzorging
voor hem en haar
van top tot teen
bij

Tineke Bos

V

oor
lees

EENBOER

Dorpsstraat 1016
Assendelft
Tel. 6282388
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Schoonheidsbehandelingen
Ontspanningsmassage
Voetverzorging
Voet– en gezichtsreflextherapie

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

P. BOON INSTALLATIETECHNIEK BV

Landelijk erkend elektrotechnisch installateur

* Licht- en krachtstroominstallaties
* Telefooninstallaties
* Verkoop en reparatie van alle huishoudelijke apparaten
* De gehele dag bereikbaar voor storingen
Dorpsstraat 995, 1566 JD Assendelft
Tel. 075-621 88 66
Fax 075-628 14 71
E-mail: info@boonassendelft.nl
www.boonassendelft.nl
Erkend elektrotechnisch Waarborginstallateur

Dorpsstraat 524
1566 BX Assendelft
Tel:
075-6871486
Fax:
075-6874738
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BUSREIS
7 SEPTEMBER
De busreis gaat definitief door, dus als u meewilt en u heeft zich nog
niet opgegeven, gelieve dit dan alsnog zo snel mogelijk te doen bij
Carla Vels.
Het ziet er naar uit dat we met een grote bus gaan, dus er is nog plek.
De kosten voor de bus zijn EUR 25,-, inclusief koffie met gebak, exclusief lunch en diner.
Als u meer informatie wil over de ELK, zie : http://www.elkcactus.eu/
Omdat we nu op een afgesproken tijd uit Blankenberge kunnen vertrekken, willen we op de terugweg gaan eten bij hetzelfde adres waar
we de koffie met gebak ‘s ochtends zullen nuttigen, namelijk De Gouden Leeuw in Terheijden.
Op de volgende bladzijde staat het keuzemenu.
Als u zich hier in kan vinden, wilt u dan aan Carla doorgeven dat u gebruik maakt van het keuzemenu.
Wanneer u geen menu wil, maar wel iets wil eten of drinken, dat svp
ook aan Carla opgeven, zodat wij wel een plaats kunnen reserveren.
Wanneer u zelf iets uitkiest, dan svp wel rekening houden met het
feit, dat we maar beperkt tijd hebben.
Vertrek zoals gebruikelijk vanaf de parkeerplaats voor Café De Remise,
Provinciale weg 60, 1561KN Krommenie.

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.
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KEUZEMENU
3 gangen: soep, hoofdgerecht, nagerecht € 22,50
stokbrood met kruidenboter inbegrepen
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met gemengde salade,
warme groenten, aardappelkroketjes en frites met mayonaise
Voorgerecht
Tomatensoep
of
Groentesoep
Hoofdgerechten
Kipsaté met satésaus
of
zalmfilet met dillesaus
Nagerecht
Dame blanche
of
Vanille-ijs met warme kersen en slagroom
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CLUBARTIKELEN
Bij de clubkas zijn de volgende artikelen verkrijgbaar:
Grond
€ 4,00 per zak van ca. 25 liter.
Grof zand
€ 1,00 per zak van 10 liter

BARA Minerale kleigranulaat EDR
€ 3,00 per zak van 4 kg.
€ 1,50 per zak van 2 kg.`
Lava gruis
€ 3,00 per zak van 4 kg.
€ 1,50 per zak van 2 kg.
Bimskies
€ 2,00 per zak van 4 liter.
€ 4,00 per zak van 8 liter.
Cactusmest Yara Albatros NPK 7-17-35+3MgO+micro
Tevens bevat deze mest magnesiumoxide, zwaveltrioxide, borium, koper, ijzer, mangaan, 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
€ 7,00
Bakje 0,25 kg
€ 2,00
Argex fijn
Zak 5 liter

€ 1,50

Perlite
Zak 5 liter

€ 1,50

Steeketiketten 8 x 1,7 cm
bosje 25 stuks
€ 1,80
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UITNODIGING
Hiermede nodigen wij u uit voor het kasbezoek op vrijdag 7 juni 2019.
Voor details zie blz. 5

Het bestuur wenst u een hele goede zomer toe
met veel zon en regen op zijn tijd.

Loodgieters- en C.V.
-bedrijf
Levert en verzorgt:
gas-, water, c.v.- en
sanitaire installaties,
dakbedekkingen en
afvoeren.
Advertentietarieven voor 1 jaar:
1/4 pagina: € 22,50
1/2 pagina: € 45,—
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Tel: 075-6874365
Dorpsstraat 325
1566 BC Assendelft

