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Een fraaie agave, gezien op de open dag bij Ubink (4 juni).
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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
Op dinsdag 7 juni gaan we op bezoek bij Annemieke van Ling,
Teisterbantstraat 15, 4012 EE KERK-AVEZAATH, telefoon 0344682391.
Lees hieronder wat ze zelf over haar verzameling schrijft (de foto’s
op de volgende bladzijde horen er ook bij):
“Dankzij spul van Ludwig Bercht is mijn kas nu sinds 4,5 week
tripsvrij. Eindelijk! Dus ik kan nu onbekommerd genieten van mijn
planten. In april had ik de meest kwetsbare cactussen al
meegegeven aan Gerrit Melissen, die er wel raad mee weet. Een
stuk of veertig. Ook ouwetjes. Maar toen bleken de tripsen al in
bloempjes van andere planten te zitten. En zelfs ook op bloempjes
van euphorbia’s. Met dat spul van Ludwig ben ik aan een
gifoffensief begonnen, want het was anders de hele kas ruimen. Ik
heb nu dus wat ruimte in de kas. Die houd ik vrij voor haworthia’s.
Daarvoor heb ik de kas al wat anders ingedeeld. Maar ik heb
natuurlijk ook nog mooie grote oude cactussen over. Er is nog
genoeg te zien. Vanuit Engeland heb ik vrijdag een aantal
haworthia’s toegestuurd gekregen. En komende zaterdag hoop ik
natuurlijk in Kudelstaart nog weer wat leuks te vinden. Dus ik heb
zo direct weer ruimtegebrek. 
Op een aantal plantjes die ik over heb, zet ik een prijsje. Als de
mensen willen, kunnen ze die kopen. 
Aan het begin van ons deel van de straat (tegenover
Teisterbantstraat nummer 9) is een parkeerplaatsje en ook aan het
eind van onze straat. Eén auto kan achter onze auto op de oprit
staan.”

Groetjes van Annemieke

Dagje uit
Ons dagje uit naar het Groningse zal plaatsvinden op zaterdag 16
juli.
We gaan dan eerst naar Anjo en Coby Keizer in het Groningse
Zuidbroek. Daar zal de koffie met iets lekkers klaar staan. Daarna
naar cactuskwekerij Bronsema en daarna weer naar Gerard
Geling. Deze 3 adressen bevinden zich op slechts een paar
minuten rijden van elkaar. Op de terugweg gaan we dan nog kijken
bij Wolter ten Hoeve in Assen. Tussendoor gaan we natuurlijk ook
nog ergens lunchen. We zoeken nog een geschikte gelegenheid.
Vast staat al wel dat we om 8.00 uur (precies) vertrekken vanaf
McDonalds in Beuningen. Het is 2 uur rijden naar Zuidbroek.

Verslag
Bijeenkomst dinsdag 10 mei.
Nadat in de week hiervoor de nodige leden tevergeefs waren
gekomen, of na een mailtje of belletje gevraagd hadden of er
bijeenkomst was, waren er vandaag (tweede dinsdag van de
maand) 12 leden aanwezig. Afmelding ontvangen van Theo (die
zat op Vlieland met Loes) en Tijs. Thuis later zag ik nog in mijn
mailbox dat Lieda zich niet erg lekker voelde en die meldde zich
ook af.
Bij binnenkomst wilde Mireille haar handeltje installeren en dus
ging Riet gelijk aan de slag met de apparatuur. Wat bleek: hoewel
ze contact had gehad met de ICT-er klopte het wachtwoord niet.
Dus we konden niet in de p.c. Na een ingesproken bericht naar
onze conciërge belde Patrick gelukkig vrij snel terug en gaf toen
maar zijn eigen inlogcodes door. Toen bleek dat in lokaal vier de
beamer totaal niet werkte kon hij gelukkig nog doorgeven naar welk
lokaal we moesten verhuizen. Daar stond- tot opluchting van Riet
en Mireille- de pc gewoon aan en klaar.
Na een korte verwelkoming door Riet ging zij verder met de
mededeling dat Piets vrouw Patty op 92 jarige leeftijd is overleden.
We hebben met zijn allen daar even bij stilgestaan. Hierna kon
Mireille dan eindelijk beginnen met haar macro-quiz. Deze bestond
uit 50 macro-opnames en we moesten natuurlijk raden wat het
voorstelde. Dat viel totaal niet mee. Zelf had ik maar ongeveer 30
stuks antwoorden op papier staan en had ik maar 16 punten
verdiend. Ludwig was winnaar met 30 punten en Ton en Johanna
scoorden beiden 23 punten. Het was erg leuk, maar moeilijk. Ook
interessant om zo eens op een heel andere manier naar onze
planten te kijken. Dank je wel, Mireille.
Riet Maessen

Open dag bij Ubink (4 juni 2016)
Hieronder en op de volgende bladzijden wat foto’s die ik vandaag
(4 juni) maakte van planten tijdens de open dag bij Ubink. Altijd
leuk zo’n dag. Een combi van het gigantische aanbod van deze
immense kwekerij met een klassieke catusmarkt zoals wij die in
Nijmegen ook kennen. Bijna iedereen die er een beetje toe doet in
ons cactuswereldje kom je er tegen. Het prijsniveau van Ubink ligt
zeer laag. Voor bijna alle planten is alleen de potmaat van belang.
Om een indruk te geven: een plant in een 5,5 cm potje kost 60
eurocent.
Theo

Senecio haworthioides

Chamaecereus hybride in bloei

Peperomia graveolens

Olifantspoot (Testudinaria elephantipes) aan het begin van
de groei

Detail van een olifantspoot

De vruchtjes van deze mammillara zijn misschien wel mooier dan de
bloemetjes

Stekjes van Crassula ‘Buddha’s Temple’

Euphorbia tirucalli stramineus

Trichocereus forbesii spiralis in de privéverzameling van Ubink

