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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
Omdat Mireille op 7 november met vakantie gaat, hebben we het
programma weer moeten omgooien.
Op dinsdag 7
november zal
Riet foto’s
laten zien van
haar zeer
recente reis
naar Peru.
Zelf meldt ze
hierover:
Verwacht niet
al te beste
plaatjes (vele
foto’s
moesten al rijdend of al opschietend in de groep genomen
worden).
Ook zijn het zeker niet alleen cactusfoto’s; ik heb een selectie
gemaakt met een dwarsdoorsnede door deze reis; dus ook wat
cultuur en folklore. Totaal zo rond de 160 foto’s.
Daarnaast willen we naar aanleiding van de vergadering van de
afdelingen met het bestuur van de verenging Succulenta ook nog
enkele zaken bespreken. Als er nog tijd over is zal Theo het een
en ander laten zien en vertellen over de plantenwereld op
Madeira.

Dan zal als klapstuk van het jaar op dinsdag 7 november Mireille
haar beroemde (of om de moeilijkheidsgraad beruchte)
macrofotokwis houden.

Verslag
Bijeenkomst dinsdag 3 oktober 2017
Weer was er een info-avond op school en dat was voor mij een
reden op tijd van huis te vertrekken om nog een parkeerplaatsje te
vinden. Ludwig was er al en na enige tijd meldde zich Antoon en
Daniël. Met zijn vieren stonden we in de hal te wachten op meer
deelnemers van de avond. Ik was tamelijk sceptisch: 5 mensen
hadden zich bij mij afgemeld (Johanna, Tijs, Ton, Tonnie en
Annie). Bovendien wist ik niet wat ik mij van deze avond “schikken
met succulenten” moest voorstellen. Ik had de laatste bijeenkomst
van Johanna een “voorraadje tillandsia’s” mee naar huis
genomen, met het idee om ze deze avond in te zetten. Ik moet
toegeven: je ziet op het internet best veel “moderne”
mogelijkheden, anders dan gewoon in een potje zetten. Thuis had
ik al het een en ander uitgeprobeerd.

Voorwerk van Riet thuis

Aan de slag. Sommigen keken meer toe.

Na geruime tijd kwam dan toch Theo met Lieda en Piet. En zoals
gewoonlijk kwam nog later Nia en Jac. Dus uiteindelijk toch nog 9
leden die vervolgens in de weer gingen (nou ja: sommigen keken
meer toe…) met de tillandsia’s , haworthia’s, gasterias en aloës
en de 2 bakken vol met sempervivums die Theo had ingekocht bij
kwekerij Van Workum in Herveld. Deze laatste plantjes lieten zich
het beste gebruiken met de meegebrachte schalen, en andere vulen afdekmaterialen.
Op het einde van de avond hebben we alles bij elkaar gezet en –
jawel- het zag er best gezellig uit wat we zo bij elkaar gefröbeld
hebben.
Intussen was er ook nog het keuren van de zaden van de
zaaiwedstrijd: Echinocactus grusonii, de schoonmoederstoel (20
zaden) en Ceropegia stapeliiformis (7 zaden). Het aantal
meegebrachte potjes was niet groot en na een eerlijke stemming
bleek dat ondergetekende had gewonnen. Ik zal een keertje op
ons aller gezondheid een glaasje drinken van het ontvangen flesje
wijn.
Al met al best een gezellige doe-avond. En stiekem heb ik toch
een potje van het winkeltje van school genomen, opgevuld met

Overzicht van de ‘productie’ van de avond

sempervivum en weer teruggezet. (nog wel even de conciërge
verteld).
Riet
Hieronder nog wat foto’s van de afzonderlijke producten.

