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Loes en de andere trots van Madeira, Echium fastuosum (zie het artikel Poes
en geluk) foto Theo
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precies.

Uitnodiging
Op zaterdag 3 juni gaan we als dagje uit naar de open dag bij
Ubink. Van Johanna hebben jullie hier via de e-mail informatie
ontvangen. Opgeven kan nog bij haar. Ook graag doorgeven of je
beschikbaar bent als chauffeur. Voor de zekerheid hier vast het
adres: Mjnsherenweg 20, 1433 AS Kudelstaart.
Op dinsdagavond 6 juni gaan we op ‘kasbezoek’ bij Gerard en
Truus Hendrickx, Karel Doormanstraat 35, 6566 XP Millingen aan
de Rijn. Welkom vanaf 19.30 uur.

Zou Gerard deze euphorbia (gekocht in 2008) nog hebben?

Verslag
Kasbezoek op dinsdagavond 9 mei bij kwekerij Van Workm in
Herveld.
Bij gebrek aan een verslaggever blijft het dit keer bij een
fotoverslag. Ik wil de familie van Workum wel op deze plaats
bedanken voor de hartelijke ontvangst. Eric van Workum nam alle
tijd om uitgebreid antwoord te geven op alle mogelijke en
onmogelijke vragen van de afdelingsleden. De prijsjes waren zo
laag dat sommigen die zich voorgenomen helemaal niets te
kopen, toch met een traytje naar huis vertrokken. Heel mooi ook
om te zien dat er nog steeds kwekers zijn die niet zo nodig groot
willen groeien en met veel liefde voor de planten hun bedrijf
runnen. De liefde voor de planten is kennelijk ook overgegaan op
de kinderen, getuige zoon Dirk-Jan met een eigen verzameling en
de dochter die zelf ook plantjes te koop aanbood.

Theo

Een dochter van de kweker met haar handelswaar (foto Riet)

Antoon Gossens in stille beschouwing bij een Selenicereus (foto Mireille)

Onder het toeziend oog van Ludwig zoekt Theo een plantje uit (foto Mireille)

.

Mireille fotografeert (foto Riet)

Verdwaalde schoenveterplantjes(foto Mireille)

Van links naar rechts: gastheer Eric van Workum, Johanna, Tonnie, Annie en
Daniel (foto Mireille)

Ludwig, Jac en Theo hebben plezier bij de mammillaria’s (foto Riet)

Poes en geluk.
Tsja we hebben onze annuleringsverzekering voor onze reis naar
Madeira er nog op nageslagen.
Helaas viel een te verwachtte geboorte van poesjes niet onder de
mogelijkheid de reis te annuleren, ook niet in de kleine lettertjes.
Dus gingen we met enige stress op vakantie.
Voor de 2e keer naar Madeira. Het planten- en bloemeneiland. Het
weer was mooi (in Nederland overigens ook, dus we konden er
niet mee scoren!). De wandelingen waren net als de vorige keer
soms heftig. Langs afgronden op smalle paadjes (de levada’s) en
klimmen.
Tevreden kroop ik na zo’n wandeling op de bijrijdersstoel van
onze auto. Het glaasje wijn later op de avond had ik zeker
verdiend.
De grootste en zwaarste wandeling liet ik aan Theo over. Bij het
startpunt hiervan sloeg de paniek toe. Ik had blijkbaar
traumatische herinneringen aan deze wandeling. Het lukte de

Dit doe ik dus niet !!!!!! (foto Theo)

vorige keer weliswaar om ons doel te bereiken. Vraag me niet hoe
dat me toen gelukt is.
Als een bokkige ezel bleef ik staan en zei “dit doe ik dus niet, als
je wilt ga je maar alleen”.
Theo toch een beetje teleurgesteld begon aan de tocht en ik zag
hem in de diepte verdwijnen. Opgelucht nestelde ik mij met een
boekje op een bankje. Lekker in de zon.
Ik zat zo stil dat een groot aantal hagedisjes geen gevaar meer in
mij zagen en mij een bezoek brachten. Wilde ik ze fotograferen
dan waren ze daar niet van gediend en snelden ze weg. Ik zag
grijsachtige, groenachtige en blauwe. De mooiste waren denk ik
mannetjes, de wat grauwe de vrouwtjes. Precies omgekeerd aan
de mensenwereld, waar vrouwen …….. en mannen…. Vul maar
in.

Hagedisjes op Madeira (foto Theo)

Tijdens onze vakantie hielden wij frequent contact met onze
oppas. Ze had ons al eerder bij de onverwachte komst van Mau
Mau uit brand geholpen door ontzettend lief voor hem te zorgen.
Ook toen ‘moesten’ we weg voor een geplande vakantie.
Nu waakte ze over Moosje onze jonge kat die op punt van
‘werpen’ stond. Moosje is een jaar geleden op de kasavond bij

Annie in onze armen gesprongen en later – jullie stonden er om
heen- door ons meegenomen naar huis. Nooit spijt van gehad.
Het is een lieve poes met gekke trekjes.

Tijdens onze vakantie hielden wij frequent contact met onze oppas (foto Theo)

We appten elke ochtend en avond en als het kon keken we
tussendoor ook nog of er al nieuws was.
Op woensdag kwam het bericht dat ze vijf kittens op de wereld
gezet had en alles was oké.
Met een blij gemoed genoten we van de laatste 2 dagen en
bedwongen we onze nieuwsgierigheid.
Het zijn drie bijna helemaal zwarte, één roodachtige en een
lapjeskat.
Eind augustus mogen ze naar een nieuw huis. Neem gerust
contact met ons op als je voor een van deze katjes belangstelling
hebt. Moederpoes heeft een heeeeel lief karakter. De
vermoedelijke vader is van de overkant van de dijk en is een
stoere kater.
Loes Jap-Tjong, mei 2017

Naschrift van de redacteur
Op het dierenpaspoort van Moosje staat als geboortedatum: 24
mei 2016.
En op 24 mei 2017 werd Moosje zelf weer moeder van 5 kittens.
De eerste (de lapjeskat) is geboren om 7.20 uur en de vijfde om
10.30 uur.

Bloempotten
Van Bert
Hommerson
heb ik een
aantal
bloempotten
van rood
hardplastic
meegekregen.
Om weg te
geven. Er zijn
2 maten: 15
cm en 19 cm
(diameter
bovenaan). Zie
de foto. Als je
er wat wilt, laat het dan weten. Dan neem ik ze mee op 6 juni.

En Mireille
heeft bij het
leeghalen
van een kas
van een
overleden
liefhebber
ook een stel
potten over
gehouden.
Iemand die
daar
belangstelling
voor heeft
dient contact
op te nemen met Mireille.
Theo

