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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.

Bericht uit het bestuur
Zoals een aantal van u al weten, degene die bij de laatste avond aanwezig waren, heeft Jan de
Vreede zijn functie als bestuurslid (secretaris) per direct neergelegd. Jan heeft een verschil van
mening met de voorzitter. We gaan zijn tomeloze inzet en enthousiasme zeker missen.
Maar Jan heeft beloofd nog lid van de afdeling te blijven en we hopen nog lang gebruik van
zijn kennis te kunnen maken.
Peter Beurskens neemt de taak als secretaris op zich.
Uitnodiging: Dinsdag 27 juni,
Zomeravond bijeenkomst bij Maurits Nederpel. En zoals vele misschien niet weten
lid van onze afdeling. hij verwacht ons 27 Juni vanaf 19:30 uur.
Maurice heeft een vetplantenkwekerij waar veel planten uit stek worden gekweekt
in een wat groter segment. Denk dan aan pot maat 10,5 cm.
Adres: van Brienenlaan 15, 2675 VB Honselersdijk
Agenda:

8 juli:

Jaarlijkse excursie, naar Groningen en omstreken, dagprogramma volgt.

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

Wat passeerde: De Ledenavond,
De opkomst viel een beetje tegen, maar de aanwezigen hebben zorg gedragen voor een
gezellige en ongedwongen sfeer.
De avond begon met een verslag van Gerard Rutten over de zitting van de Raad van State van
woensdag 3 mei, waar Gerard als beheerder van het Clichefonds van Succulenta uitleg gaf
waarom de inbeslagname van een aantal zaden door het ministerie van Economische Zaken
onrechtmatig is. Het gehele verslag en het artikel uit het AD is te lezen op de website van
Succulenta.
Vervolgens kregen de leden die planten of foto’s hadden meegebracht, de gelegenheid om
hier iets over te vertellen, of advies te vragen. Kevin en Piet hadden met zorg opgekweekte
zaailingen meegenomen voor de ruilavond, dit was helaas door ondergetekende niet helder
gecommuniceerd. Maar de planten vonden gretig aftrek.
Verder waren een aantal onderwerpen, waaronder afwijkingen bij het enten van Digitostigma
caput medusae op Ferocactus glaucescens. Meegebracht door Aad. Lijkt op een versmelting
van de twee soorten.
Vervolgens een vraag van Agnes: Wat is de naam van deze meegebrachte plant met allemaal
kleine broedplantjes aan de bladeren? Blijkt een Kalanchoe daigremontiana.
Een fotoreportage over winterharde succulenten in een Westlandse tuin, met uitmuntende
resultaten, misschien iets voor een avondvullende lezing Piet?
Verder een vraag over eventuele verzorging fouten. Spint aantasting of droogte?
Een perfect opgekweekte volwassen Melocactus, een betoog over de voordelen van het
kweken in hoge potten. Kortom een avond vol verrassingen en enthousiasme.
De catering was zoals gebruikelijk weer in goede handen bij Marian en Koos.

Digitostisma caput medusae geënt op Ferocatus glaucescens

De open dag Bij Ubink op 3 juni
Op zaterdag ochtend vroeg naar Kudelstaart gereden voor de jaarlijkse opendag.
Bij binnenkomst om 9:05 uur, (deuren gaan om 9:00 uur open), was het al gezellig druk.
De uitgelezen plaats om met bekende en minder bekende mede hobbyisten van gedachten te
wisselen. En tussen de door gerenommeerde kwekers en handelaren meegebrachte planten,
die ene plant van het verlanglijstje te vinden.
En uiteraard kans op een kijkje in de keuken van een 5 ha tellende handels kweker.
De planten van de beurs en de kwekerij waren weer van top kwaliteit.
Ben weer niet met lege handen vertrokken, en ik had al ruimtegebrek, Klinkt dat bekent?
Maar zo’n aanbod maakt nu eenmaal hebberig.
8 juli, uitgaansdag naar leden van de afdeling Groningen en omsteken
Heeft u zich al opgegeven bij Aad ? 06-22920496
Dag programma:
1. 10:00 uur aankomst Wolter ten Hoeve. Vreebergen 2, 9403 ES Assen.
2. 12:00 uur aankomst Dick Munniksma. Avondsterlaan 1, 9742 KA Groningen.
3. 14:00 uur aankomst Coby en Anjo Keizer. Westereind 96, 9636 CE Zuidbroek.
4. 16:45 uur aankomst Piet en Thea Kamminga. Riet 2, 9351 XP Leek
Bezoektijden zijn alleen een indicatie.
Bericht uit het landelijk bestuur
= Eén Landelijke Open-dag in 2018 =
Ik zal me eerst even voorstellen, hopelijk ten overvloede: ik ben Rob Feuth en behalve lid van
afdeling Haag en Westland ben ik ook penningmeester van de landelijke vereniging. In het
afdelingsbestuur hebben we afgesproken dat ik in onze nieuwsbrief regelmatig een stukje
schrijf over de landelijke ontwikkelingen. Dit keer gaat het over de landelijke open-dag.
Het idee hiervoor is voortgekomen uit het overleg van het landelijk bestuur met de
vertegenwoordigers van de afdelingen en houdt in dat we één moment kiezen waarop we
gezamenlijk onze hobby gaan promoten.
De afdelingen zouden daaraan deelnemen door leden aan te dragen die hun verzameling voor
het publiek willen openstellen. Het landelijk bestuur zou vooral voor de publiciteit zorgen,
naast eventuele organisatorische ondersteuning.
In overleg met de Algemene Ledenvergadering hebben we gekozen in 2018 te beginnen en
wel met Pinksteren, dus op 20 en 21 mei. Het kan beide dagen zijn of één van de twee,
afhankelijk van de deelnemer.
Namens Aad, Peter, Koos e.a. wil ik jullie graag uitnodigen om vast na te denken om volgend
jaar deel te nemen. Zo’n 2 – 3 deelnemers in onze regio zouden we toejuichen, maar het mag
ook meer natuurlijk.
Eind 2017 willen we graag zekerheid en de namen doorgeven aan de landelijke organisatie.

Er zijn al posters ontworpen waarop de deelnemers vermeld gaan worden. Dit najaar wordt
een publiciteitsplan opgesteld en wordt contact opgenomen met bijv. landelijke dagbladen,
regionale bladen, hobbybladen etc.
De deelnemers worden natuurlijk ook vermeld op onze eigen website zodat iedereen de
adressen kan vinden.
Mochten er extra kosten gemaakt worden voor een deelnemer, dan kan daar evt. een
vergoeding voor worden geregeld.
Ik hoop op veel enthousiasme van jullie kant: “het genot van een hobby wordt dubbel zo groot
als het wordt gedeeld met anderen !”
Rob Feuth

Afgelopen week zonkracht 7 of hoger
Wat is zonkracht eigenlijk?
Zonkracht is een schaal die aangeeft hoeveel ultraviolette straling de aarde bereikt. In
Nederland varieert die doorgaans van 1 tot 8, waarbij een hoger getal is gekoppeld aan een
steeds intensere uv-straling.
Bij deze voorspelling is het zaak om de kas, serre of de planten buiten iets meer dan normaal
te schermen.
Zelf was ik helaas te laat en zijn er toch een aantal planten verbrand.
In de meeste gevallen hersteld zo’n plant zich nog wel, maar in sommige gevallen is de
beschadiging onherstelbaar. De planten overleven dit in de regel wel maar worden er niet
mooier op.
We moeten dus niet alleen rekening houden met overtollige regenval, maar ook met de
zonkracht.
Maar we laten ons niet uit het veld slaan door kleine tegenslagen. Vergeet vooral niet te
genieten.
Peter Beurskens

