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Van plantenasielzaanstad.com naar

plantenasielzaanstreekwaterland.nl, want ik heb het

Plantenasiel ophaalgebied uitgebreid! Hoe ontzettend

leuk. Ik hoop nu meer planten te redden die anders

worden weggegooid. Ik heb ook dagen toegevoegd

waarop ik in de verschillende regio's planten ophaal.

Lees snel verder

Elke 2e zondag vd maand haal ik op in Waterland en

omstreken. Elke 4e zondag vd maand haal ik op in de

Zaanstreek. En elke 1e & 3e zondag kunnen de

gereserveerde planten worden opgehaald bij het

plantenasiel. Mocht het je te lang duren dat ik

langskom, mag je ook altijd je plant komen brengen! 
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zijn toegevoegd aan de website. 

Wist je dat je je gekochte plant binnen 14 dagen na

aanschaf mag terugbrengen en je het volledige

bedrag terug krijgt? Na deze 14 dagen vervalt de

garantie en is het risico van de plant (bijv op

beestjes) volledig voor de koper.

www.plantenasielzaanstreekwaterland.nl



NIEUWE PLANTEN

KRANT & TV

KLANKBAD

Er is de afgelopen maand ontzettend veel binnen

gekomen! Van Monstera's, tot Aloe Vera's,

blauwvarens, Clusia's, Sanseveria's, Alocasia zebrina's

en cactussen. Van alles wat! Doordat het afgelopen

maand nogal druk in en rondom het Plantenasiel is

geweest (alle interne en externe ontwikkelingen), én

de periode om te verpotten eigenlijk echt voorbij is,

staan de meeste planten nog in hun potje waarin ik ze

heb opgehaald. 

Aankomende tijd ga ik rustig aan bekijken hoe het

met ze is en of ze sterk genoeg zijn om straks te

kunnen verhuizen. 

PZW staat in de publiciteit! In oktober is er een

krantenartikel verschenen in de zaterdageditie van

het Noordhollands Dagblad - Zaanstreek. En in

november is Eigen Huis & Tuin - Lekker Leven! langs

geweest om een item te filmen (van ongeveer 5

minuten in totaal). Op 9 december tussen 17 - 18u

komt het op tv bij RTL 4! 

Silvia Saunders van Sacred Suara kan iets bijzonders

met planten! Ze kan planten door middel van bio

elektroden laten ‘zingen’. Ze plaatst elektroden op

de bladeren van een plant, en deze elektroden

detecteren de golven van de plant. Een apparaat en

app vertalen de golven in muziek. Hoe tof is dat?!

Silvia trakteerde me zelfs op een klankbad met

klankschalen https://sacredsuara.nl
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