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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
Dinsdag 5 juli zijn we welkom bij Tonnie en Annie.
Omdat wij deze avond 2 bezoekjes afleggen is het verzoek om op
tijd te komen.
Als eerste zijn wij bij Tonnie welkom al vanaf 19.00 uur op
nummer 8 op de Oude Maasdijk te Velp. Tonnie gaat iets lekkers
voor bij de koffie bakken.
Later in de avond gaan wij op de zelfde straat naar nummer 2 naar
Annie voor fris of borrel. Zij heeft verklapt dat ze frietjes gaat
bakken. (hou er dus een beetje rekening mee…).
Nog te vermelden is dat Tonnie een kasje heeft en Annie de
plantjes op een stelling tentoonstelt.

Dagje uit
Op zaterdag 16 juli is het dus zo ver. Ons dagje uit. Op de
volgende bladzijde vind je het globale reisschema. Het is wel een
gruwelijk eind rijden, maar dan heb je ook wat. Wij als afdeling
Nijmegen nemen belegde broodjes mee voor de lunch. Als je
liever zelf je lunch meeneemt laat het dan even weten.
Afhankelijk van het aantal deelnemers zullen de kosten voor reis +
lunch ongeveer € 25 per persoon bedragen. Graag weten we zo
snel mogelijk wie er meegaan.

Wil je zo snel mogelijk, liefst per e-mail even aan
mij laten weten of je meegaat of niet? Indien van
toepassing ook aangeven of je partner meegaat
svp.
Theo Heijnsdijk

Globaal reisschema kasbezoek in Groningen/Drenthe op
zaterdag 16 juli 2016.

08.00 u vertrek McDonalds Hadrianussingel 37, 6642 AH
Beuningen
10.15 u Aankomst en ontvangst met koffie/thee bij Anjo en Coby
Keizer, Westeind 96, 9636 CE Zuidbroek, tel: 0598395128 (209 km)
11.45 u Vertrek naar cactuskwekerij Bronsema, De Akkers 9,
9636 CB Zuidbroek (1,5 km)
12.45 u Terug naar Anjo en Coby (1,5 km) en lunch. Coby zorgt
ook voor melk/karnemelk
13.30 u Vertrek naar Gerard Geling (De Agavespecialist), De
Akkers (1,5 km), tel 06-22 46 46 30
14.30 u Vertrek naar Wolter ten Hoeve, Vreebergen 2, 9403 ES
Assen, tel: 0592-341660 (42 km, 0:37 u)
15.10 u Aankomst bij Wolter
16.00 u Vertrek naar Beuningen (170 km, 1:53 u)
18.00 u Terug in Beuningen
Totaal 426 km
Bij Anjo en Coby, kwekerij Bronsema en De Agavespecialist
Gerard Geling zijn ook planten te koop.
Bronsema kweekt ook veel lithopsen.

Verslag
Kasbezoek bij Annemieke van Ling
Dinsdag 7 juni 2016, aanwezig 12 leden.
Het eerste wat mij, als rechtgeaarde poezenliefhebber, opviel bij
binnenkomst waren natuurlijk de poezen. En niet zomaar poezen,
nee Heilige Birmanen. 3 in getal. Ja het is nu eenmaal first things
first.

Boogie, Bijoux en Daisey (van links naar rechts)
foto Annemieke van Ling

Waar we eigenlijk voor kwamen waren natuurlijk de cactussen en
vetplanten. Annemieke, bij iedereen eigenlijk wel bekend door haar
stukjes in Succulenta: ‘Mijn Orangerie’ genaamd. Het slot daarvan
is verschenen in het aprilnummer. Maar de oude rotten in het vak
weten nog wel dat ze vroeger ook al in Succulenta een soort
dagboek bijhield. Toen ging het voornamelijk over Asclepiadaceae,
waarin ze op dat moment gespecialiseerd was.

Toen we met z’n drieën aankwamen, Riet, Kees en ik waren er al
behoorlijk veel leden aanwezig. Eigenlijk meer dan we hadden
durven hopen. Tenslotte was het toch wat verder rijden dan een
normaal kasbezoek bij één van onze eigen leden. De aanwezige
groep had zich al in tweeën gesplitst. Eén groep in de kas, die
eigenlijk meer een serre was en de andere groep gezellig in de tuin
aan de koffie. We troffen het wel weer heel goed. Het was droog en
met een vestje aan een heerlijke temperatuur om buiten te zitten.
Aangezien de serre vol was eerst maar eens de tuin ingegaan.
Want daar was ook heel veel te zien. Het allereerste wat mij (en
meerderen) opviel, was een prachtig bloeiende plant met roze-rode
bolletjes als bloemen. Zie de foto op de vorige bladzijde.
Aangezien de meeste cactusliefhebbers ook tuinliefhebbers zijn,
werd het meteen een gissen naar zijn naam. We kwamen er niet
uit. Later heeft Annemieke ons in een mail de naam genoemd:
Phuopsis stylosa. Hij schijnt bekend te zijn door zijn wietgeur,
maar die heb ik niet geroken.

Phuopsis stylosa. Foto Annemieke van Ling.

De tuin was behoorlijk
groot en prachtig. Zo
aangelegd dat niet alles
in 1 keer te overzien
was, maar met telkens
verrassende hoekjes.
Volgens Roel, de man
van Annemieke, die wel
hielp in de tuin, was het
toch voornamelijk
Annemieke, die de
kennis had.
Inmiddels zat de eerste
groep aan een drankje
en konden de anderen
de serre in. Daar was
veel te zien, zeker voor
mij, want Annemieke en
ik hebben inmiddels een
zelfde favoriet geslacht:
Haworthia’s. Ik zag
meteen dat één soort bij
haar het meest favoriet
was, nl de H. truncata en
Haworthia is het favoriete geslacht van
al zijn nieuwe hybriden,
Annemieke.
die tegenwoordig
Foto Johanna Jongekrijg.
gemaakt worden. Ze had
het afgelopen weekend net weer een aantal prachtige exemplaren
gekocht bij de Open Dag van Ubink. Maar er was natuurlijk nog
veel meer te zien en overal kregen we een uitgebreide uitleg bij.
Ze bleek ook nog iets anders te verzamelen, nl potjes met
cactussen erop. En wat ikzelf een prachtig stilleven vond was de
eindeloze rij gieters. Waarschijnlijk bedoelt om het gietwater op
temperatuur te krijgen.

Een heel klein hoekje
was nog ingericht met
haar oude ‘hobby’ de
Asclepiadaceae. Al met
al heel leuk om alles te
zien, zeker als je haar
wederwaardigheden met
haar planten in
Succulenta gelezen had.
Daarna was het voor
mijzelf tijd voor een
wijntje. Wat werden we
weer goed onthaald. Het
idee voor dit kasbezoek
was ontstaan in mijn
eigen kas, toen ze
beiden, na een dagje
relaxen in Nijmegen, bij
mij op bezoek waren. Ik
weet nog dat Annemieke
vroeg hoe dat het er dan
aan toe ging zo’n
kasbezoek bij eigen
leden. Ik weet echt niet
Stilleven met 8 plantengieters.
meer wat ik toen precies
Foto Johanna Jongekrijg
gezegd heb, maar het
was allemaal net zo
vertrouwd en gezellig als bij onze eigen leden.
Annemieke en Roel: nog heel erg bedankt voor alle gastvrijheid en
gezelligheid.
Johanna Jongekrijg

Nog wat foto’s die ik (Theo) gemaakt heb bij Annemieke en Roel.

Annemieke geeft uitleg. Degene die de vinger opsteekt is Lieda

Piet en Ton en Hertog Jan

Een medusahoofdeuphorbia

Een fraaie
Thelocactus
heterochromus

31 jaar cactusmarkt, hetzelfde en toch anders.
Ik ken mijn partner 31 jaar en kom dus al 31 jaar op deze markt.
Mijn taak? Manusje van alles. Tafelkleed knippen, kaartjes
verkopen. Koffie voor mijn partner inschenken en hem roepen als
een potentiele klant iets wil weten over een van planten Want U
weet van namen weet ik niks…
Weer brak de tijd van de markt aan. Voorbodes zijn bijna altijd
hetzelfde: gedoe met posters, waar op te halen? Wanneer zal ik ze
gaan hangen? Stress of de juiste berichten wel op de juiste
plekken in de krantenbladen komen.
Zijn er genoeg standhouders? zullen er wel bezoekers komen?
Dit jaar was het toch een beetje anders, de posters konden midden
in de week in Nijmegen gehangen worden. Tot nog toe werden ze
haasje repje op zaterdag in Nijmegen rondgebracht tussen de
examenperikelen door. Nu was het meer relaxed: mijn partner
vroeg zich in alle rust af zal ik vandaag gaan of toch maar morgen.
Hoe is het weer?
Toch ontstond er weer een beetje stress toen aanvankelijk leek dat
er te weinig ‘opbouwers’ zouden zijn. Hij vroeg zich af hoe moet
dit? Een beetje plaagde het gevoel van waar is de solidariteit met
de cactusmarkt? Alleen met mijn echtgenote is wel een beetje
weinig. Gelukkig kwamen er steeds meer bereidwilligen zich
aanmelden..
Lieda en vriend, naast de anderen, kwamen de groep aanvullen.
Zo werd de klus (’s morgens vanaf 7.00 u !) toch nog snel geklaard
en werd deze stress ook weer opgelost.
Dan - en dat is elk jaar het zelfde- de onderlinge vraag: hoeveel
zijn er al geweest, is de verkoop naar wens? Vervolgens de
tevreden constatering van eigenlijk iedereen, standhouders en
clubleden: wat is de sfeer weer gezellig en we komen graag naar
Nijmegen (de standhouders).

Ook mijn partner was tevreden over zijn planten verkoop en de
gezellige praatjes met zijn, soms zeer jonge, klanten. De eerste
klap was (meer) een daalder waard. Gerrit Melis kocht een hele
bak………. Ineens. Dat gaf de burger (verkoper) moed en zo
aangemoedigd ging hij enthousiast door.
Er zijn 231 betalende bezoekers geweest.

Loes jap-Tjong

Na het opbouwen is er genoeg tijd voor een kop koffie en een praatje.
Foto Loes Jap-Tjong.

Bij de voorplaat
In juli 2013 zijn we met de afdeling Nijmegen naar het Grugapark in
Essen (Duitsland) geweest. Daar was een cactusmarkt en Ton
Ramak kocht daar bij een mevrouw een paar Ceropegia’s. Ik denk
hybriden, maar wie weet zijn het toch soorten die in de natuur
voorkomen. Ze hadden fraaie bloempjes en ik liet weten dat ik wel
interesse in een stekje had. Ton heeft dat goed onthouden en toen
er in 2014 kasbezoek bij mij was, kwam hij met diverse Ceropegia
stekken naar ons toe. De soort van de foto op de voorkant van
deze Noviocactum heeft dunne stengeltjes en bijna ronde blaadjes
met een puntje aan het uiteinde. Ze zijn ongeveer 20 mm breed.
De bloempjes zijn prachtig zoals jullie inmiddels dus op de foto
hebben gezien. Dit bloempje is vanaf het dunste deel van het
stengeltje onderaan tot aan de top ongeveer 30 mm lang. Het
breedste deel is 6 mm in diameter.
Theo Heijnsdijk
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