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Een Mammillaria bombycina met gespleten doorns in de kas van
Andre van Zuijlen. (foto Theo)
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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
Op dinsdag 1 augustus gaan we op kasbezoek bij Ludwig Bercht,
Veerweg 18 4024 BP Eck en Wiel
Gemakkelijkste rijweg: A15, afslag Tiel/Amerongen, richting
Amerongen. Na derde rotonde witte huis aan linkerkant.
Welkom na 19.15 uur.

Een klein deel van de immense kas van Ludwig bij ons bezoek in 2013 (foto
Theo)

Dinsdag 5 september wordt een ‘doe-avond’. Ook de
zaaiwedstrijd staat dan op het programma.

Verslag
Kasbezoek bij Andre van Zuijlen op dinsdagavond 4 juli 2017.
Ik zou Johanna thuis ophalen om gezamenlijk naar Andre van
Zuijlen in Oss te gaan. Die avond reed ik tweemaal de goede
richting Nijmegen uit en later weer in. Wat bleek: dagen had ik ze
er al mee bezig gezien: onder andere op de Hatertseweg, borden
overal stad in en uit en dat allemaal voor een concert die avond in
het Goffertpark. Robbie Williams zou optreden: leek als ik ben
moest ik opzoeken wie dit was. De oprit A73 Dukenburg
Nijmegen in was compleet verstopt. Later op de terugweg naar
huis kwam ik de volle stoet weer tegen.
Maar Johanna en ik hadden nergens last van. Via de oude weg
door Grave kwamen we bij Andre aan. “Kasbezoek achterom”. Het
was al weer wat jaartjes geleden dat wij daar op kasbezoek
waren. Eerst liepen we langs de overkapping waar al een aantal
van onze afdeling aan de koffie zaten. Een beetje verderop in de
tuin zagen we Andre, Ludwig en Annemieke van Ling die Ludwig
vergezelde. Nadat we Andre verwelkomd hadden stonden we
eigenlijk gelijk op de goede plaats om zijn prachtig aangelegde
tuin met de zeer verzorgde uitgeplante succulenten te

Een deel van de tuin van Andre (foto Riet)

Bloeiende opuntia in de tuin (foto Riet)

bewonderen. Andre vertelde dat
door de warme dagen een
opuntia (naam?) met oranjerode bloemen beter bloeide dat
andere jaren. Mooie gave
agaves, allerlei al dan niet
winterharde vetplanten in een
langwerpige tuin aan beide zijden
met hagen afgeschermd. Veel
planten verhuizen in de winter
naar de kas en komen dan onder
de schappen te liggen. Heel veel
is er te zien. Nadat ik dit stuk tuin
het dichtst bij het huis had
bewonderd maar eens naar
helemaal achterin gelopen. Daar
een hele tijd staan kijken naar
alle bessenstruiken, door een
groot net afgeschermd voor de
vogels. Bessen volop! Een
vogeltje wist blijkbaar een in en
uitgang. Goede keus: bessen
waren rijp! Andre vertelde dat hij

Nog een kijkje in de tuin (foto Riet)

In de cactuskas (foto Riet)

er wijn van maakt. Vervolgens de beide kassen bewonderd. Wat
een grote collectie. De vetplanten die eertijds door Ciska werden
verzorgd stonden er prima bij, evenals de kas met een grote
collectie Mammillaria’s. Door de grootte van tuin en kassen
konden we gemakkelijk overal rustig kijken. Er waren in totaal 15
bezoekers.
De vorige keer toen wij bij Andre op kasbezoek waren had hij net
heel veel last gehad van een schimmelziekte. Andre liet wat grote
planten zien die er weliswaar nu niet meer veel last van hadden
maar die qua schoonheid er toch op achteruit waren gegaan. Er
was heel veel om te zien en te genieten en toen Andre naar
binnen liep om wat wijn te gaan halen dook ik achter hem aan om
nog even in de keuken naar zijn zaailingen te kijken. In grote
getale gezaaid en alles stond er keurig bij. Blijkbaar kan er na het
verspenen later nog veel meer bij in zijn beide kasjes!
Toen het begon te schemeren en iedereen zo langzamerhand
uitgekeken was zochten we al dan niet zittend een plaatsje onder
het afdak. Mireille en ik kozen voor de rosé en constateerden dat
deze wel bijzonder lekker was. Andre vertelde nog waar en hoe hij
de wijn uitkoos. Dat hij er kijk op heeft en dat hij ervan kan
genieten was mij wel duidelijk. Dat moet ook wel denk ik als je zelf
wijn maakt. Hopelijk kan hij ook genieten van de Nijmeegse

biertjes die wij als dank voor hem hadden meegenomen. Over een
paar jaar maar weer eens terug. Dank je wel, Andre.
Riet

Mammillaria perbella in de cactuskas (foto Theo)

Mammillaria parkinsonii in de cactuskas (foto Theo)

Een dagje dierentuin.
Van tijd tot tijd zit de heer P.G. aan onze keukentafel. Hij geniet
zichtbaar van de eenvoudige doch voedzame maaltijd.
De gesprekken bestrijken alle levensvragen en gaan soms echt de
diepte in. Wij leren ervan en de heer P.G. lucht zijn hart.
De gezamenlijke maaltijd is een moment van ontmoeting in een
gezellige sfeer.
Tijdens deze gesprekken komt terloops het idee voor een dagje uit
naar bijvoorbeeld de dierentuin “Burgers Zoo” ter sprake.
We krijgen bergen post van de Giroloterij, Vrienden loterij,
Postcode loterij. Soms, heel soms winnen we iets waar we blij
mee zijn. Dit keer waren het vrijkaartjes (4 )voor een dierentuin
naar keuze.
Het moment om in overleg met de heer P.G te gaan. Had hij zin
om mee te gaan? Wanneer dan?
Hij begroette het plan enthousiast en we vonden een geschikte
datum: 18 juli.
Tegen 11 uur haalden we hem op en kon het uitstapje beginnen.
Even gedoe met een wat ouderwetse rollator maar het lukte ons
om het in onze kofferbak onder te brengen. Theo wilde het vierde
kaartje graag een goede bestemming geven. Bij de ingang van de
dierentuin sprak hij verschillende mensen aan. De meesten
hadden al een kaartje en leken toch een beetje wantrouwend naar
dit gebaar te kijken. Uiteindelijk lukte het: een gezin nam dankbaar
het kaartje in ontvangst en wij konden de dierentuin in.
Natuurlijk starten we met een heerlijk kopje koffie met een traktatie
van de heer P.G.: appeltaart.
Het weer was ons heel goed gezind. De zon schijnt, niet al te
warm, de lucht is prachtig blauw
Maar dan: waar gaan we heen? Wat willen we zien? Hoe komen
we daar?. De ‘straatjes’ zijn heuvelachtig en vergt behoorlijk wat
duwkracht van Theo.

Bosrendier met imposant gewei (foto Loes)

We bezoeken de Desert (warm!!), kijken daarna onze ogen uit
naar een mannetjes rendier. Zijn gewei is immens groot. Hoe kan
hij dit dragen vragen we ons af. Geboeid blijven we hem een tijdje
observeren.
Olifanten, apen, tijgers. Is een dierentuin eigenlijk wel leuk voor
deze dieren? Afrikaanse vlakten met gezinsleden, oerwoud waar
je naar hartenlust kunt slingeren is toch veel mooier?
De Partij voor Dieren lijkt me ineens toch een zinvolle politieke
partij.
De meeste tijd brengen we door bij de aquaria. Wat een variatie,
wat een kleuren, prachtige vormen.
Als ik modeontwerper zou zijn dan waren vissen in al hun vormen
en kleuren mijn inspiratiebron.
Uiteindelijk maken we ons los uit deze fascinerende wereld en na
een pilsje, kopje koffie en een colaatje vertrekken we naar het
restaurant ‘de Planken Wambuis’. We vinden een prachtig plekje
in de tuin en drinken een glaasje wijn op de zeer geslaagde dag,

In het aquarium (foto’s Loes)

Het bestuderen van het menu bij Planken Wambuis (foto Loes)

waarin naast de wandelingen ook serieuzere onderwerpen aan de
orde konden komen.
Onze gastheer nodigt ons uit gastvrij uit vooral een gerecht te
kiezen uit de menukaart wat ons aanspreekt.
Het was heerlijk en gezellig.
Opgewekt reden wij terug en zette een tevreden mijnheer P.G af
op zijn woonadres.
Wij hebben genoten van dit dagje dierentuin en het gezelschap
van de heer P.G.

Loes Jap-Tjong, juli 2017.

