Nieuwsbrief Succulenta Haag en Westland, juli 2017
Bestuur:
Voorzitter:

Aad Vijverberg
Broekpolderlaan 65
2675 LK Honselersdijk
Telefoon: 0174-627407
Mobiel: 06-22920496
E-mail: aadvyv@kabelfoon.nl

Penningmeester: Koos Hulspas
Alphons Diepenbrockhof 158
2551 LD Den Haag
Telefoon: 070-4044965
E-mail: kooshulspas@ziggo.nl
Algemeen lid:

Rob Feuth
Telefoon: 0180-321310
E-mail: rob.feuth@ziggo.nl

Secretaris:

Peter Beurskens
Telefoon: 06-11267411
E-mail: peterbeurskens@casema.nl

Redactie:

Peter Beurskens

De verenigingsavonden worden gehouden in het gebouw Middin, aan de Huis te Landelaan
492, 2283 VJ Rijswijk op de 4e dinsdag van de maand.
De zaal is open vanaf 19.30 uur, de avond vangt aan om 20.00 uur en sluit rond 22.30 uur.
Tijdens de pauze is er een verkoop van loten voor het winnen van planten.
De contributie bedraagt € 15,- per jaar en betalen naar rato € 1,50 per maand na aanmelden
van het lidmaatschap. Contributie betaling graag op:
Bankrekening NL 03 ABNA 045.67.64.194 t.a.v. A. Vijverberg e/o K. Hulspas.

Uitnodiging: Dinsdag 25 juli, Inloopavond bij Aad en Agnes Vijverberg.
Dinsdagavond 25 juli zijn jullie van harte welkom in de kas of het terras van Aad en Agnes
Vijverberg. Aanvang vanaf 19.30 uur .
Zoals vele van jullie weten heb je hier de kans om succulenten van een buitengewone
kwaliteit te bewonderen. Van zaailing tot vol wasdom. De bezoekers kunnen weer rekenen op
de gastvrijheid van Aad en Agnes. Introducés zijn van harte welkom.
Tijdens deze ongedwongen avond is er voldoende tijd om gezellig van gedachten te wisselen.
Adres: Broekpolderlaan 65, 2675 LK, Honselersdijk

Agenda:

25 juli:

Inloopavond bij Agnes en Aad Vijverberg

22 augustus:

Wim de Kan, met een lezing over plantenfysiologie.
Aad Vijverberg met een foto presentatie uit zijn verzameling

26 september:

Peter Beurskens, een blik in mijn verzameling groeiseizoen 2017

De rest van het jaar is nog in te vullen.
Wat passeerde: bezoek bij kwekerij Nederpel succulenten ,
We waren welkom vanaf 19:30 uur en werden hartelijk ontvangen door eigenaar Maurice
Nederpel. Tijdens de koffie vertelde Maurice en zijn vader ons (15 Personen) over de
kwekerij.
Deze bestaat al ruim 20 jaar en er wordt hoofd zakelijk vermeerderd door middel van stek.
De volgende soorten worden met veel succes gekweekt: Adromischus, Agave, Aloë, Crassula,
Echeveria, Euphorbia, Gasteria, Haworthia, Sedum, Senecio en ik ben ongetwijfeld nog wat
soorten vergeten. Na dit interessante verhaal was het tijd voor een rondleiding door het bedrijf.
Het eerste wat opviel was de netheid en de professionaliteit van de kwekerij. Maurice en zijn
vader gaven uitleg over de stek techniek en het verschil tussen de soorten. Het eindresultaat
van de teelt is een gezonde sterke plant in meestal een 10,5 pot.
Na de rondleiding was er gelegenheid voor een praatje en een drankje.
Een hele gezellige en leerzame avond, Maurice heel erg bedankt.

Erg netjes en overzichtelijk

8 juli, uitgaansdag naar leden van de afdeling Groningen en omsteken.
Om 7 uur zaterdagochtend melde zich 8 enthousiaste hobbyisten om de barre tocht naar het
hoge noorden aan te vangen.
Sommige hadden veel vertrouwen in het Nederlandse klimaat en verschenen in korte broek.
Klokslag 7:uur vertrokken we richting Assen, eerste Adres Wolter ten Hoeve. We arriveerden
om 9:45 uur en werden hartelijk ontvangen met Koffie en gebak. Na de koffie naar de planten.
Wolter is duidelijk meer dan geïnteresseerd in het geslacht Mammillaria vele planten met
vindplaats nummer en een mooi bijpassend verhaal. Kortom een mooi verzorgde verzameling
van iemand die weet waar hij over praat.

Genoeg te ontdekken bij Wolter
Volgende adres Dick Munniksma in Groningen aankomst 11:50 uur.
Wederom een hartelijk ontvangt. Mooie tuin met bijzondere planten deels in de vollegrond.
In de kas werd direct duidelijk dat Dick een voorliefde heeft voor het geslacht Ariocarpus.
van zaailing tot prachtig opgekweekte volwassen planten. De meeste planten stonden op bims
en Dick gaf nog een stoomcursus kweken op bims als substraat. Erg leerzaam.

Perfect verzorgde planten bij Dick
Het was alweer tijd om naar het volgende adres te gaan, Coby en Anjo Keizer, te Zuidbroek
waar we om 13:30 arriveerde. Na een wederom hartelijk welkom, werden we in de achtertuin
verrast met de aanblik van een 3 tal kassen en platglas in overvloed. Veel te zien en prachtige
planten, vele met een respectabele leeftijd. Mooi om te zien hoe planten kunnen uitgroeien als
we ze de ruimte gunnen. We werden wederom getrakteerd op koffie met gebak. En mooie
verhalen. Blijkt steeds maar weer dat het succulente wereldje maar klein is. Ook na deze
gezelligheid was de tijd van afscheid aangebroken we hadden immers nog een bezoek op het
programma staan.

Overzicht van de Kassen van Coby en Anjo
Piet en Thea Kamminga, in Leek. Aankomst 15:45 uur. Aan de achterzijde van het huis een
prachtig ontworpen muur kas die van alle gemakken is voorzien. Piet en Thea hebben een
voorliefde voor het geslacht Echinocereus waarvan vele voorzien van vindplaatsnummers.
Verder waren er uiteraard ook andere geslachten vertegenwoordigd. Een mooie goed
verzorgde verzameling. Thea en Piet zijn echte planten liefhebbers wat ook uit de tuin blijkt.
Na een heerlijke verfrissing was het helaas al weer tijd om aan de terug reis te beginnen we
hadden nog 225 km voor de boeg.

De prachtige muur kas van Thea en Piet
Halverwege nog gestopt voor een welverdiende en noodzakelijk maaltijd. Is altijd gezellig en
geeft een ieder de gelegenheid om de indrukken van de dag te delen.
We kwamen om 8:30 uur moe en voldaan aan in Honselersdijk. Ik wil de chauffeurs Aad en
Rob hartelijk danken voor een veilige en comfortabele reis.
Wolter, Dick, Coby en Anjo en Thea en Piet, hartelijk bedankt voor de gastvrijheid.

Peter Beurskens

