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Bijeenkomsten:
Elke eerste dinsdag van de maand bij HELICON opleidingen,
Marga Klompélaan 37, 6532 SB, Nijmegen. Aanvang 19.30 precies.

Uitnodiging en oproep!
Op dinsdag 1 maart gaan we het hebben over alle aspecten van
het zaaien. Dus hoe kom je aan zaden, moet je de zaden
ontsmetten en zo ja hoe, in welk substraat zaai je, welke potten,
bakken enz. gebruik je, wanneer zaai je, verwarm je de
zaaibakken, wat doe je tegen de sciaravlieg, wanneer en hoe
verspeen je enz.
Bij dezen roepen we alle afdelingsleden op om zelf zo veel
mogelijk materiaal mee te nemen. En dan bedoelen we zowel
grond als bijvoorbeeld afdekmateriaal, en alle hulpmiddelen en
gereedschappen die je gebruikt. We nemen in ieder geval de
zaden voor de zaaiwedstrijd en nog wat extra zaden mee.
Daarnaast gaan we het nog hebben over de aanstaande
plantenmarkt (19 juni) in het Kolpinghuis. Zie hiervoor ook het
verslag van de jaarvergadering verderop in dit nummer.

Filterzakjes met in bleekwater ontsmette zaden hangen bij Theo aan de
waslijn te drogen. Meer hierover komende dinsdag

Verslag
Bijeenkomst dinsdag 2 februari
Notulen jaarvergadering
Aanwezig 11 leden; bericht van verhindering Ludwig Bercht, Jan
Tuinte, Tijs Kierkels , Nia en Jac van der Burgt en Mireille
Riesenbeck.
Er zijn wat problemen met inloggen op de p.c. Gelukkig belt na
enige tijd de conciërge terug en met zijn wachtwoord kunnen we
dan toch in de computer.
1. Theo begint hierdoor de jaarvergadering wat later dan
gepland.
2. Er zijn geen ingekomen stukken.
3. Er is geen commentaar op het jaarverslag en wordt derhalve
goedgekeurd.
4. Johanna ligt wat punten van het financieel verslag toe. Het
nadelig saldo is omdat er minder bezoekers waren bij onze
markt; dit heeft tot gevolg gehad dat de markt minder
opgeleverd heeft dan begroot.
5. Daar Mireille afwezig is neemt Gerard –als lid van de
kascontrolecommissie – het woord: “doorzichtig en foutloos”,
was kort zijn commentaar. Applaus dus voor Johanna.
6. De nieuwe kascontrolecommissie zal bestaan uit Mireille en
Daniël (nieuw).
7. Begroting. Johanna heeft de “winst” van de markt heel
voorzichtig begroot. Dat zou betekenen dat er dan weer een
nadelig saldo zal ontstaan. Voorstel is dan ook om de entree
prijs te verhogen van 1 euro naar €1,50. Voorstel
goedgekeurd.
8. Riet wordt als secretaris weer voor de komende 3 jaar
herkozen.
9. Jaarprogramma. Theo laat via de website van Succulenta
onze geplande activiteiten van dit jaar zien. Ook wordt er
alvast voorzichtig een datum gepland voor ons dagje-uit. Deze
keer naar het noorden en mogelijke reisdoelen zijn Gerard

10.

11.

12.
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Geling, Coby en Anjo , Wolter ten Hoeve etc. Datum voorlopig
vastgesteld op zaterdag 21 mei.
Onze plantenmarkt. Daniël heeft een aantal ideeën: iets
leerzaams erbij of “iets te doen” erbij, zoals bv een workshop
of een demonstratie. Johanna meent dat we misschien toch
weer de naam van CACTUSmarkt moeten hanteren, vooral
omdat cactussen momenteel erg hot zijn. Daniël ziet oa op
facebook dat veel succulenten gebruikt worden om er iets van
te maken of iets meer mee te doen en niet zomaar een plant
simpelweg opgepot in een potje. Voorbeelden hiervan wellicht
showen op onze markt.
Voorstel van Theo: volgende maand nog eens over de markt
en ideeën daaromtrent praten.
NOVIOCACTUM. Ons papieren AUREOOL is inmiddels
opgeheven: de portokosten werden te hoog, ook verschenen
diverse artikeltjes dubbel: in het AUREOOL en in SUCCULENTA.
Daarvoor in de plaats is er nu de digitale nieuwsbrief.
Theo vraagt ieders bijdrage: het nieuwsblad moet vóór en dóór
de leden zijn.
Rondvraag: Lieda heeft inmiddels een gedeelte van onze
bibliotheek bij haar in huis (de rest volgt spoedig). Graag een
mailtje naar Lieda indien iemand een boek of tijdschrift wil
lenen.
Johanna: contributie kan in de pauze aan haar worden
voldaan.
Riet heeft een paar pinguicula moranensis te geef.
Theo: De boeken van Wim Alsemgeest zijn momenteel al
gedeeltelijk bij Theo ondergebracht. Wim is ermee gestopt. De
aangepaste lijst met boeken zal later op de website van
Succulenta verschijnen.
Sluiting

Na de pauze demonstreert Daniël de website van Succulenta. Een
tijdje geleden nieuw gebouwd maar er moet nog wel wat aan
gebeuren. Theo zet er iedere woensdag iets over een plant op.
Aiko Talens levert elke zondag een stukje aan. Daniël vertelt over
facebook en het forum. Voor de toekomst zal iedere afdeling een
eigen pagina hebben waar dan zelf mensen wat zaken op kunnen

zetten. Op de eerstvolgende ALV zal er mogelijk goedkeuring
komen voor een web-only abonnement. Ieder lid krijgt dan toegang
tot een afgeschermd gedeelte van de website. In het verschiet ook
mogelijk een webwinkel bijvoorbeeld om zaden en boeken te
kopen. Alles is volgens Daniël nog in de opstartfase. Heel
belangrijk: Je hebt een team nodig om zaken bij te houden en aan
te vullen.

Op het titelblad
van deze Noviocactum zie je de kop van een Mammillaria sanchezmejodorae, een langzaam groeiende miniatuurcactus. De soort is
in 1992 beschreven en zeer zeldzaam. Er is maar één groeiplaats
bekend, in Nuevo Leon, Mexico op een hoogte tussen1900 en
2000 meter. De groeiplaats is op omheind privéterrein maar wel
toegankelijk. Door illegaal verzamelen is naar schatting 75% van
de planten verdwenen en de hele populatie wordt op minder dan
500 exemplaren geschat. Het zal je dus niet verbazen dat de soort
op de IUCN redlist te boek als critically endangered. Zeer ernstig
bedreigd dus. Ik kocht mijn exemplaren (ik heb er 2) op de ELK in

Blankenberge. Ze zijn geënt en de verkoper verzekerde mij dat hij
de planten zelf uit zaad opgekweekt heeft. Op dit moment (25
februari 2016) zitten ze beide volop in de knop. Als het verder goed
gaat krijg ik ze dit jaar dus beide tegelijk in bloei zodat ik ze met
elkaar kan bestuiven en zaad kan winnen. Hieronder een close-up
van één areool en op de vorige bladzijde een exemplaar met een
bloem (maar dat hadden jullie vast al gezien)
Theo Heijnsdijk

