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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.

Uitnodiging: Dinsdag 24 oktober
Wiebe Bosma, Socotra en een beetje Yemen
Een beeldverslag van een reis naar het eiland Socotra met een bijzondere flora en fauna.
Wiebe zoekt knollen van Ceropegia woodii. Hij gebruikt deze als ent stam voor het enten van
Stapelia-achtigen. Voor goed-bewortelde knollen van minimaal 3 cm doorsnede ( met ‘groeipunt’)
betaalt hij EUR 2,50 per stuk.

In de pauze verzorgt Wiebe een planten verkoop.

Agenda:

24 oktober

Wiebe Bosma, Socotra (en een beetje Yemen). Een beeldverslag van
een reis naar het eiland Socotra met een bijzondere flora en fauna.

28 november

Wim Alsemgeest met: Namibië en Zuid-Afrika, van een lithops tot een
olifant, allemaal puur natuur!

December

Exacte datum en activiteit nog in te vullen

September avond
Deze avond werd verzorgt door Peter Beurskens, met een presentatie over het groeiseizoen
2017. Het bijzondere van deze avond was het interactieve karakter. Er ontstonden leuke en
interessante gesprekken. Praktijk ervaringen werden gedeeld en tips gegeven. Een leuke
leerzame avond.

Tripje naar België 7 oktober
Zaterdag ochtend om 7:30 uur vertrokken we met 4 personen om 2 liefhebbers in België te
bezoeken. Het eerste adres Robbert Willems, een echte Copiapoa fanaat. Heeft bijna alle
vindplaatsen bezocht en had een thematische verzameling van een top kwaliteit.
Tweede en laatste adres, Frans Peeraer. Hier zagen we een perfect verzorgde verzameling met
diverse juweeltjes die bij menig liefhebber hoog op het verlanglijstje staan. Zowel Robbert als
Frans zijn beide kunstenaars op het gebied van vermeerderen en enten.

Bij Robbert

Bij Frans

Herfst perikelen:
Wanneer ik dit stukje schrijf 16 oktober, hebben we een nieuw warmte record te pakken.
Tussen 23 en 25 graden in Nederland zo warm was het sinds 1921 niet op 16 oktober.
Ondanks deze extremen hebben de meeste van u waarschijnlijk de planten al van buiten naar
binnen verplaatst. Om langzaam in winterrust te geraken en de kouder wordende nachten te
ontlopen. Zelf ben ik al met de jaarlijkse “volksverhuizing” begonnen. Het einde van het
seizoen. Maar niet voordat diverse zaden geoogst zijn. Het is nu ook de ideale tijd om plannen
te maken voor het nieuwe seizoen. Wat moet volgend jaar anders of wat kan beter. Genoeg
ideeën om het hele jaar door actief met de hobby bezig zijn.
Aanwinsten:
Onlangs de onderstaande mail ontvangen, na beraad met het bestuur van de afdeling is
besloten, de boeken in de bijeenkomst ruimte te bewaren, zodat een ieder deze kan inzien of
lenen.
Beste meneer Beurskens,
Mijn vader, Kor Bravenboer, is in een ver verleden voorzitter geweest van de afdeling
Rotterdam
van Succulenta. Samen met mijn moeder werd ook de bibliotheek van de vereniging beheerd
en ik herinner me dat er onder de leden veel zaden werden verdeeld, die minutieus verpakt en
keurig per post verstuurd werden. Mijn vader is 10 jaar geleden overleden en ik heb uit
zijn nalatenschap een aantal cactusboeken in mijn bezit die in de kast staan en waar ik niets
mee doe. Boeken weggooien kan ik niet en mijn vraag is of er binnen uw afdeling mensen
geïnteresseerd zijn in deze boeken.
H. Jacobsen, Das Succulenten Lexikon
Backenberg, Das Succulenten Lexikon
H. Jacobsen, Handbuch der Succulenten Planzen A-E en F-Z en Mesembryanthemaceae
Backenberg, Die Cactacea, 6 delen
Robert T. Graig, The Mammillaria Handbook
G. C. Nell, Lithops

Ik vind het een prettig idee als de boeken terecht komen bij iemand die hier belangstelling
voor heeft.
Ik hoor graag van u.
Met vriendelijke groet,
Manja Korving-Bravenboer
De boeken zijn inmiddels opgehaald.

Verzoek:
Onderstaande aanvraag is ook op het secretariaat binnengekomen.

Beste peter,
Wij zijn een tuincentrum in Loosduinen en willen graag de populariteit van de cactus onder
de aandacht brengen.
Dit willen wij doen doormiddel van een cactus weekend te organiseren waar de mensen
kunnen komen met vragen en inlichtingen over de cactus in het algemeen.
Nu is onze vraag of jullie eventueel bereid zijn om als vereniging ons te komen versterken met
jullie kennis over de cactus.
Wij hebben nog geen definitieve datum maar zal waarschijnlijk in februari 2018 plaats vinden
Mijn vraag is of jullie zouden willen meewerken en bereid te zijn om op een zaterdag en
zondag van ongeveer 11.00 tot 16.00 bij ons te willen komen staan.
Met vriendelijke groet,
lenneke knijnenburg
Tuincentrum Ockenburgh
Loosduinse Hoofdstraat 875
2552 AH Den Haag

Hieraan merk je dat de populariteit voor onze geliefde planten groeit, misschien zijn er
vrijwilligers die als ambassadeur van de hobby willen helpen?
Wordt vervolgd.

