GORBOSCHIA
Verenigingsblad van de afdeling Gorinchem - 's-Hertogenbosch van Succulenta

Aloë, Kleine Karoo, Zuid-Afrika

Nummer 3 – juli 2016

Gorboschia 98

Inhoud
Agenda voor komende bijeenkomsten
Colofon
- Adresgegevens bestuur
Ten geleide
Verslag afdelingsavond maandag 11 april
- Plantenkeuring
- Fotowedstrijd
Plant van de maand april
- Euphorbia horrida
Verslag cactusreisje zaterdag 21 mei
Open dag Ubink
Verslag open kas maandag 13 juni
- Irene en Cor Schoonus

Cactusrecepten
- Cactussalade met cactusvijg en snijbiet
Voor u gelezen
Jaaragenda 2016

Agenda voor komende bijeenkomsten
Alle bijeenkomsten in het winterseizoen zijn in Berlicum.
Herberg De Prins, Hoogstraat 80, Berlicum. Aanvang 20.00 uur.

Zaterdag 16 juli
BBQ en open kas bij: Frans en Tonny Mommers, Egyptering 18, 5152 MZ Drunen
Aanvang om 16.30 uur de BBQ aan om 17.00 uur.

Maandag 8 augustus
Open kas bij: Arjan en Pauline de Boer, Merpatistraat 33, 5262 SX Vught.

Maandag 12 september
Lezing samen met Eindhoven en Tilburg.

Colofon
Adresgegevens bestuur
Voorzitter:
Frans Mommers
Egyptering 18, 5152 MZ Drunen.
Tel: 0416-374393
E-mail: Frans.mommers@gmail.com

Secretaris:
Andre van Zuijlen
Hoefstraat 9, 5345 AM Oss.
Tel: 0412-630733
Email: succulenta@home.nl

Penningmeester:
Cees van Oord
Werkensedijk 58, 4521 PS Werkendam.
Tel: 0183-504978
E-mail: cvoord121@gmail.com

Bestuursleden:
Arthur van Tilborg
Esdoornlaan 11, 5248 AL Rosmalen.
Tel: 073-5215142
E-mail: arelvantilborg@gmail.com
Ben Wijffelaars
Deltapark 26, 5247 JW Rosmalen.
Tel: 073-5033894
E-mail: bwijffelaars@planet.nl

Bankinstelling:
RABO-bank, rekeningnummer NL36RABO0142547697
t.n.v. C. van Oord Succulenta Gorinchem – ‘s-Hertogenbosch.
Leden moeten lid zijn van de landelijke vereniging Succulenta.
Het lidmaatschap van de afdeling kost € 15,00 per jaar.

Ten geleide
Wat een voorjaar!
Nederland krijgt mogelijk te maken met een nat voorjaar. Dat komt door El Niño,
een weersverschijnsel rond de Grote Oceaan. Dat melde het KNMI in het begin
van het voorjaar. Nu zijn de statistieken over de drie voorjaarsmaanden bekend.
De gemiddelde temperatuur over de drie lentemaanden was in De Bilt met 9,5°C
gelijk aan het langjarige gemiddelde. Na de op één na zachtste winter in ruim
drie eeuwen ging de lente juist koud van start. Maart had een gemiddelde
temperatuur van 5,4°C tegen 6,2°C normaal. De eerste dag van maart werd de
laagste temperatuur van de lente waargenomen, de temperatuur daalde hier en
daar in de nacht tot -7,8°C. Ook april was vrij koud met in De Bilt een
gemiddelde temperatuur van 8,7°C tegen 9,2°C normaal. Opvallend was dat er
ver in april nog af en toe sneeuw viel. Mei was een zeer warme maand met een
gemiddelde temperatuur van 14,5°C tegen 13,1°C normaal. En dan de regen:
met gemiddeld over het land 165 mm regen week de hoeveelheid neerslag niet
veel af van het langjarige gemiddelde van 172 mm. Van de afzonderlijke
maanden was maart aan de droge kant, was april een natte maand en in mei viel
er in Gilze-Rijen 235 mm regen. De lente was wel zonnig met gemiddeld over het
land 575 zonuren tegen 517 uren normaal.
Hebben we hier allemaal veel last van gehad? Het cactusreisje was net zoals een
langdurig jaargemiddelde een prachtige dag. De open kas op 2e Pinksterdag was
vanaf 10.00 uur droog en na 16.00 uur lichte regen. Ook hier geen klachten.
De open kas was trouwens een wisselend succes. Bij André kwamen ongeveer 30
bezoekers, bij Cor en Irene eenzelfde aantal, bij Hans Biesheuvel helaas maar 9,
bij Cees en Marleen een kleine 45 bezoekers en bij Frans en Tonny een
negentigtal bezoekers. Dat het bezoekersaantal bij Cees en Frans wat hoger was
zal waarschijnlijk komen doordat de Heusdense Courant er een redactioneel
artikel aan had gewijd (achter in deze Gorboschia te lezen).
En dan natuurlijk de open dag bij Ubink. Dit was traditioneel een mooi weer dag.
Nu gaan we maar afwachten wat de zomer gaat doen, dat de jaarlijkse BBQ niet
in het water gaat vallen en dat de vakantie niet zal gaan verregenen. Er is in juni
tenminste al veel water uit de hemel gevallen. Op dit moment van schrijven
hoost het buiten.
Prettige vakantie.

Frans Mommers

Verslag afdelingsavond maandag 11 april

De plantenkeuring
Met een aantal van 25 planten op het bordes, 11 planten minder dan vorig jaar,
kon de plantenkeuring van start gaan. Met een opkomst van 20 leden, vorig jaar
17, kwamen we toch aan een respectabel aantal punten per plant. Een plant, van
Piet, was buiten mededinging. Het was namelijk geen succulente plant.
Op de scoringslijst zien we een aantal vakjes zonder een cijfer. Dit komt door dat
er mensen zijn die halve punten geven, wat niet is toegestaan of helemaal geen
punt gegeven hebben. Dat is erg jammer voor de desbetreffende deelnemer die
hierdoor wel benadeeld wordt.
Op de uitslagenlijst zien we dat Andre de hoogste score had, met 171 punten. Op
de tweede plaats eindigde Frans met 166 punten en plaats drie is voor Arjan met
163 punten. Bij de BBQ – open kas in Drunen worden feestelijk de prijzen
uitgereikt.

1e prijs Andre van Zuijlen met 171 punten
Astrophytum

2e prijs Frans Mommers met 166 punten
Echinopsis spec cristata

3e prijs Arjan den Boer met 163 punten
Gymnocalycium

Scoringslijst plantenkeuring 2016

De fotowedstrijd
Jammer genoeg hadden deze keer slechts zes mensen de moeite genomen om
foto’s voor de fotowedstrijd in te sturen. Dat waren Arie, Tom, Jan (van
Beusekom), Frans en Andre. Dat klopt, jullie missen er een, maar de foto’s van
Arjen kwamen pas tijdens de avond zelf tevoorschijn (waarvoor mijn excuses).
Het lukte overigens toch nog om ze te presenteren en door de aanwezige leden
te laten beoordelen.
De kwaliteit van de foto’s was over het algemeen goed, Maar om eerlijk te zijn
zouden de deelnemers soms best wat kritischer moeten zijn en bedenken dat ze
meedoen aan een fotowedstrijd. Het gaat in principe niet om de plant of de
natuur, maar om de manier waarop de fotograaf dit liefst op zijn eigen specifieke
wijze vastlegt. Dat kritischer zijn geldt waarschijnlijk ook voor de beoordeelaars
van de foto’s. Kijkend naar de uitslag kan ik mij niet aan de indruk onttrekken
dat er soms meer gelet wordt op de plant die er op staat, dan op de kwaliteit van
de foto zelf. Misschien moeten we hier toch eens een avond of deel van een
avond aan besteden. Maar of dat gaat gebeuren ligt geheel aan jullie zelf.
Hierbij nog wel even een compliment aan Arie, die als enige de nodige creativiteit
toont door foto’s te bewerken (zoals vorig jaar) of te spelen met licht (zoals dit
jaar). En is dat laatste nu net niet de definitie van fotograferen?
En nu dan de uitslag van de fotowedstrijd:
Foto
DSC01440
DSC01497
DSC01527
DSC00138
DSC01310
DSC01388
DSC_0012
DSC_0215
DSC_0254
cactacea 003
cactus 009 (5)
cactus 001 (25)
IMG_1003
IMG_1510
IMG_2933
Foto 150515
Foto 210415
Foto 010615

Inzender
Arie Adriaanse

Frans Mommers

Jan van Beusekom

Tom van Gemert

Andre van Zuijlen

Arjen de Boer

Totaal
152
150
162
140
155
151
153
143
132
149
151
149
147
163
151
147
161
159

Eindpunt
8,0
7,9
8,5
7,4
8,2
7,9
8,1
7,5
6,9
7,8
7,9
7,8
7,7
8,6
7,9
7,7
8,5
8,4
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1

3

Dus de winnaar is Andre met een foto uit de natuur van Lophophora williamsii.
Op de tweede plaats eindigde Arie met een foto van Mammillaria gracilis tussen
rode stenen. Voor mij verrassend dat niet de foto met de prachtige belichting
hoger werd gewaardeerd dan deze. Fototechnisch gezien was deze voor mij
persoonlijk de beste foto.
En op de derde plaats kwam een foto van Arjen met toevallig (?) ook een
Lophophora.
Kijkend naar de totale score is mijn observatie dat de gemiddelde beoordeling
van de foto’s te hoog ligt. De laagste score is 6,9 en er zijn toch echte een paar
foto’s bij die alleen al om fototechnische redenen zulk een hoge score niet
verdienen. Ik roep jullie daarom op om bij een volgende fotowedstrijd veel

kritischer te zijn bij het toekennen van de punten en vooral de foto – en dus niet
de plant – te beoordelen.
Hopelijk worden er volgend jaar meer foto’s ingestuurd, dat maakt de competitie
een stuk spannender.
Andre van Zuijlen
Juni 2016

Eerste plaats: Lophophora williamsii gemaakt door Andre van Zuijlen

Tweede plaats: Mammillaria gracilis gemaakt door Arie Adriaanse

Derde plaats: Lophophora williamsii gemaakt door Arjan den Boer

Plant van de maand april
Een plant met een herinnering
Euphorbia horrida (Afrikaans melkvat)
Het was maandag avond 16 april rond de klok van half tien, de formulieren van
de plantenkeuring werden bij mij ingeleverd. Dus druk, druk, druk om alles in
goede banen te leiden. Ondertussen was Cees Pulles als loterij-master de lotjes
aan het trekken om de loterijplanten weer een goed onderdak te geven. Het
laatste lot werd getrokken en de plant van de maand viel op mijn lotje. Een
Euphorbia horrida was mijn deel. Een paar minuten later wist ik waar de plant
vandaan kwam. André had deze plant meegebracht uit de kas van Siska. Voor
mij is deze plant een bijzondere herinnering aan een liefdevolle en zorgzame
vrouw die niet weg te denken is bij onze afdeling. Op 1 april kregen Tonny en ik
een mail van André met de mededeling dat Siska de strijd tegen haar ziekte na
anderhalf jaar had moeten opgeven. Wij waren op dat moment in het Organ Pipe
Cactus National Monument in Amerika, een plaats waar ze samen ook waren
geweest. André, met deze plant in mijn kas zal de herinnering aan Siska elke dag
bij ons blijven.

De plant van Siska, Euphorbia horrida

Euphorbia horrida is een stekelige, cactus-achtige, succulente struik, die 1,5 m
lang kan worden, met blauwgroen, zwaar-geribbelde stekelige stammen van 15
cm in diameter. De formidabele rijen doorns van ongeveer 4 cm lang zijn
eigenlijk de gedroogde resten van de bloemstelen en zijn erg stijf. Bloeit in de
zomer. Ciathia zijn zeer klein, groen en geel tot 4 mm in diameter. Euphorbia
horrida komt uit Afrika en Madagascar.

Euphorbiasap: giftig maar soms genezend
Het sap van sommige Euphorbia-soorten is dermate giftig dat het in bepaalde
Afrikaanse riviervissers van samenlevingen wordt gebruikt bij de visvangst. Het
sap wordt in langzaam stromende rivieren en in poelen gegooid, waarna de
vissen versuft raken en eenvoudig te vangen zijn met behulp van een schepnet.
Sommige andere soorten van het geslacht Euphorbia hebben een positieve
uitwerking op het menselijk gestel. Zo heeft Euphorbia neriifolia een zuiverende
werking. Euphorbia balsemifera ontleent zijn naam aan de balsem die de plant
voortbrengt en die werd gebruikt bij het inbalsemen van de overledenen.

Euphorbia neriifolia

Euphorbia balsemifera
Frans Mommers.
Juni 2016

Verslag cactusreisje zaterdag 21 mei
Het vroegst van allemaal opstaan moest Mimi, onze buschauffeuse. Al om kwart
over zes vertrok zij met de bus uit Turnhout om 40 minuten later de eerste
reizigers in Eindhoven op te pikken. En daarmee was het gezamenlijke
cactusreisje van de afdelingen Eindhoven, Tilburg en Gorinchem-’sHertogenbosch op 21 mei 2016 begonnen. Wij, van Gorinchem-Den Bosch,
werden om 7:15 uur opgepikt bij het bedrijf van Cees Pulles, waar we onze
auto’s veilig op het terrein van zijn bedrijf konden parkeren. Voor de mensen die
vroeg waren had hij zelfs nog koffiegezet. Met Mimi dus achter het stuur werden
vervolgens om iets over achten de laatste deelnemers uit Tilburg de bus in
gelaten. De reis was georganiseerd door Frans en deze had zo
rond 10:15 uur afgesproken met Evert Smienk in de
botanische tuin Oudenbosch. Hier heeft de afdeling WestBrabant al ongeveer 8 jaar de beschikking over een kas,
waarin zij een cactusverzameling hebben aangeplant. Na
ontvangst met koffie en heel toepasselijk cactusgebak (dank
je wel Tonny) werden we dus meegetroond naar deze kas. Dat
viel eerlijk gezegd een beetje tegen. Ondergetekende was 8
jaar geleden bij de opening van deze kas en in die acht jaar is
eigenlijk niet gebeurd wat je van in volle grond uitgeplante
succulenten verwacht. Misschien een beetje te veel
verplaatsen en vervangen van planten? Ook vielen zeker in de
Evert Smienk
bak in het midden van de kas de stenen veel meer op dan de planten. En dat zou
bij voorkeur andersom moeten zijn, toch? Misschien voor de meesten een
verrassing, maar Oudenbosch is een mooi arboretum en zeker de moeite van een
bezoek waard. En dan is zo’n kort bezoek als deze dag stond ingepland natuurlijk
veel te kort. Maar er was tijd om in elk geval nog een half uurtje rond te lopen
en even te genieten van de vele rododendrons die hier midden mei in bloei
stonden. Misschien toch eens een keertje teruggaan en dan wat meer tijd
uittrekken om dit arboretum te bewonderen?

Kas van de afdeling West-Brabant
in het arboretum Oudenbosch

Bloeiende rododendrons in het arboretum

Maar we werden onverbiddelijk weer richting Mimi gedirigeerd die ons rond
11:15 uur moest afzetten voor de deur bij de welbekende Cok Grootscholten.
Hier zouden we namelijk ook de lunch nuttigen.
De meeste mensen waren al eerder bij Cok geweest en dus zwermde iedereen

meteen in de kas uit op zoek naar iets van hun gading. Dat is
er bij Cok altijd wel te vinden en daarbij is hij altijd nog in
staat om van elke plant gedetailleerde informatie te geven.
Nadeel is wel dat elk plantje dat wordt verkocht door Cok zelf
moet worden gezien en hij bepaalt dan ter plekke de prijs.
Aangezien er de laatste jaren vooral (welvarende) Chinezen
de aparte planten bij Cok kopen zijn die prijzen voor ons als
liefhebber niet meer leuk. Ik vrees dat diverse mensen om
die reden hebben afgezien van de koop van een plant die ze
eigenlijk graag hadden willen hebben. Jammer.
Wat natuurlijk wel weer een doorslaggevend succes was,
was de lunch. Frans en Tonny hadden weer hun best gedaan
Cok Grootscholten
en hoewel we er zo langzamerhand op verwend zijn, is het natuurlijk toch
fantastisch dat ze er elk jaar weer in slagen om voor een klein bedrag ons zo’n
goede lunch voor te zetten. Onze dank daarvoor. Sommige mensen hadden het
zo druk met de plantjes dat ze niet in de gaten hadden dat het lunchtijd was en
daardoor de soep misten.

De kas van Cok

Na de lunch bracht Mimi ons naar het volgende adres en dat was cactuskwekerij
Leon van Zanten. Deze zaait en kweekt (succulente) plantjes voor andere
kwekerijen, zoals o.a. van de Linden. Hier werden we ontvangen door een altijd
enthousiaste Jan de Vreede die ons in het ene deel van het kassencomplex
vertelde hoe hier werd gezaaid, verspeend en opgepot in een 5,5 cm potje.
Grotere plantjes worden bij van Zanten niet gekweekt, maar de aantallen
overschrijden wel het miljoen.

Na een (iets te lange) rondleiding door deze kas werden we mee naar de
overkant van de straat genomen, waar de plantjes in al die 5,5 cm potjes
moeten groeien tot ze groot genoeg zijn om te worden afgeleverd. Hier konden
we, tegen een hele schappelijk prijs, plantjes kopen,
hetgeen dan ook enthousiast werd gedaan. Hier bleek Jan
ook een deel van zijn privéverzameling te hebben staan en
natuurlijk werden we daar mee naar toe genomen en werd
ook hier een uitgebreide toelichting gegeven. Dit alles
leidde ertoe dat Mimi wat langer moest wachten dan
gepland en trachtte onderweg naar ons laatste adres nog
wat van die verloren tijd in te halen. Haar beheersing van
de bus is overigens fantastisch en ik denk niet dat iemand
zich op enig moment niet veilig voelt bij Mimi in de bus. Zo
kwamen we iets later aan bij Paul Shirley in Boskoop. Een
Jan de Vreede,
onze gastheer bij Leon van Zanten

De zaai-afdeling van Leon van Zanten

De privéverzameling van
Jan de Vreede

grotere tegenstelling met het vorige bezochte adres is nauwelijks denkbaar.
Waar het bij van Zanten schoon en georganiseerd is, is het bij Paul gewoon een
zooitje. Zoals hij zelf toegeeft kan hij niets weggooien en dus zit alles tot de nok
toe vol. Zijn verzameling is compleet dichtgegroeid en ook
buiten bij de winterharde planten moest je soms zoeken om
de plantjes tussen het onkruid te vinden. Hij had echter wel
bij de ingang op een paar tafels interessante planten
neergezet voor de verkoop. Het was voor sommige mensen
wel even slikken toen ze erachter kwamen dat je behalve de
planten hier soms ook nog wat extra’s in de vorm van
ongedierte meekrijgt. Toch werden ook hier de nodige
planten meegenomen, die met hulp van Mimi zorgvuldig
onder in de bus werden gepast. Blijkbaar is ze zelf
ondertussen ook een beetje besmet met het cactusvirus,
Paul Shirley
want ik heb haar op deze dag ergens met een plant zien
lopen die ze had gekocht. Dat heeft ze overigens bij eerdere gelegenheden ook
al wel gedaan. Ondertussen hadden we wel wat van de verloren tijd ingehaald.
En zo kon Mimi toch nog op een redelijke tijd vetrekken vanuit Boskoop richting
Nieuwkuijk, waar wij als eersten mochten uitstappen. Maar niet nadat de nodige
bedankjes in de bus waren uitgewisseld, waarvan die van Mimi in haar prachtig
Belgische accent verreweg het leukste waren. Ze drukte ons op het hart geen

persoonlijke dingen in de bus achter te laten, maar zou er geen moeite mee
hebben als we wat plantjes zouden laten staan.

De verkoopruimte in de kas van Paul

Er was ook een zweempje van kritiek bij Jan Broek, maar dat is weer goed voor
de volgende gezamenlijke vergadering van onze drie afdelingen. Wij zwaaiden
Mimi en natuurlijk ook de rest van de bus na. Zij zou achtereenvolgens Tilburg
en Eindhoven veilig afzetten en dan eindelijk na een zeer lange dag richting huis
in Turnhout rijden. Frans bedankt voor het organiseren van het reisje. Tonny en
Frans bedankt voor weer een fantastische lunch. Maar vooral Mimi bedankt voor
de geleverde topprestatie. Hopelijk tot volgend jaar.
Andre van Zuijlen
Juni 2016

Open dag Ubink 4 juni 2016
Vanuit het perspectief van Succulenta
Rond halfacht ’s morgen vertrok ik richting Drunen. Vandaag zou ik, in mijn
nieuwe functie als secretaris, samen met de voorzitter aanwezig zijn op de open
dag van Ubink. En dus hadden we het ook maar zo geregeld dat we samen naar
Kudelstaart zouden rijden.
En zo vertrokken we iets na achten met zijn drieën richting Aalsmeer. Die derde
persoon was natuurlijk Tonny, die eigenlijk bij elke gelegenheid Frans vergezelt.
Het voordeel wat een voorzitter heeft is dat je vlak voor de deur mag parkeren
en dat niemand komt zeggen dat je weer weg moet en aan de overkant moet
gaan staan. Maar ja, wij hadden dan ook het propagandamateriaal van
Succulenta bij wat allemaal naar binnen moest worden gedragen. Binnen bleek
dat we maar de beschikking hadden over een tafeltje en Fons van de organisatie
was niet in staat om er nog een tafeltje bij te regelen. Dus installeerden we ons
maar op de hoek waar vroeger de planten stonden voor de plantenkeuring.
Zowel plantenkeuring als verloting zijn ondertussen uit het programma
verdwenen. We stonden naast en tegenover de standhouders van de door
Succulenta georganiseerde cactusbeurs.

Het was hier al druk toen we binnenkwamen en het werd eigenlijk steeds
drukker. De hele morgen was het in dit gedeelte van de kas druk, natuurlijk ook
al omdat hier, zoals gebruikelijk, de koffiehoek was waar gratis koffie en
frisdrank werd geschonken.
Onze pr-dame was er niet, dus moeten Frans en ik de hele dag de Succulentastand bemannen, hoewel ook onze vicevoorzitter Theo ons tijdelijk kwam
versterken.
Ik meldde al dat het druk was, en dat had tot gevolg dat er eigenlijk de hele dag
wel mensen bij de Succulentastand langs kwamen. Vaak waren dat bekenden –

al lid van Succulenta – die gewoon een praatje kwamen maken. Maar ook
regelmatig kwamen er mensen langs die informatie wilden hebben over planten
of over Succulenta. Regelmatig kwamen er ook mensen langs die duidelijk
interesse hadden in onze vereniging.
En voor deze mensen hadden we die
morgen al dat propagandamateriaal naar
binnen gesjouwd. Dus die werden dan
voorzien van de nieuwe
informatieformulieren, een exemplaar van
Succulenta en natuurlijk een
inschrijfformulier voor onze vereniging.
Natuurlijk hoop je op een dag als deze,
wanneer ook vele “nieuwe”
succulentenliefhebbers zo’n dag
bezoeken, dat je nieuwe leden kunt
inschrijven. Nu heb ik toch het grootste
gedeelte van de dag achter die tafel gestaan, maar mij is dat niet gelukt.
Gelukkig was Frans er ook, want die is hierin blijkbaar veel beter. Het lukte hem
op deze dag om maar liefst drie nieuwe leden in te schrijven. Ik heb daar zelfs
helemaal niets van gezien, zodat het mij jammer genoeg dus ook niet is gelukt
hier een foto van te maken.
Gelukkig werd het na de middag iets minder druk. Dat bood ons, als bemanners
van de Succulentastand, ook de gelegenheid rond te
kijken en met name door de uitgestrekte kassen van
Ubink te lopen. Er staat daar altijd wel iets moois bij
dat je beslist moet hebben. Hier met lege handen
weggaan is geen optie.
Gelukkig heb ik wel een foto van het moment dat
Frans Joke en Gert Ubink namens Succulenta
bedankte voor het feit dat zij hun kassen
openstellen voor de grootste succulentenhappening
van Nederland. Op de foto heeft Frans zojuist de
bonbons aan Joke overhandigd en geeft hij Gert
twee vaatjes bier, die bedoeld zijn voor het
personeelsfeest wat traditioneel na deze open kas
wordt gegeven. En dat bedankje was gemeend,
want het was wederom een zeer geslaagde dag.
Zo konden we na vieren het resterende propagandamateriaal weer in de auto
laden, die inderdaad nog steeds voor de deur stond. Gelukkig maar, want toen
we eenmaal in de auto zaten merkten we op dat zo’n hele dag intensief praten
en informatie geven ontzettend vermoeiend is. Persoonlijk had ik daar zelfs de
volgende dag nog last van. Maar natuurlijk zou je zo’n dag voor geen goud willen
missen. Al die gezelligheid, al die gesprekken met bekende en minder bekende
mensen en natuurlijk al die mooie planten.
Volgende jaar doen we het bij leven en welzijn met alle plezier weer.
Andre van Zuijlen
Juni 2016

Verslag open kas avond maandag 13 juni
Op bezoek bij Irene en Cor Schoonus

Cor en Irene in hun prachtig verzorgde kas

(foto Andre)

De hele dag was het al wisselachtig weer geweest, maar toen we bij Irene en Cor
de tuin in kwamen was het gelukkig droog, en konden we heerlijk buiten zitten
na het droog maken van de stoelen. Jan van Beusekom deed dat op een ludieke
manier; hij ging er gewoon opzitten met de mededeling ‘dat droogt wel’. Eerst
moest natuurlijk de prachtige kas bewonderd worden en daarna de nieuw
aangelegde tuin.

Iedereen genoot van de prachtige rotstuin

Cor liet zijn zaailingen zien, hij was daar niet tevreden over. Het zaad van het
Clichéfonds was niet bijzonder goed en dat beaamde een aantal leden die ook
zaad hadden besteld bij het Clichéfonds. Maar bij Cor was er toch meer
opgekomen als bij mij en dat maakt bij mij de frustratie nog groter. Bij Cees
Pulles was de eerste poging ook niet al te best gegaan, al had hij alle lessen die
Arjan ons geleerd heeft goed gevolgd. Cees vertelde: “ik heb een piepschuim
doos gepakt, grond ingedaan, daarin al het zaad gestrooid en een week later zag
alles groen van het opgekomen zaad”. Ik dacht bij mij zelf, “het is net zoals bij
het substraat. Je moet het allemaal zelf uitvinden wat het beste gaat bij jou”. Na
deze lessen liet Irene hun prachtige rotstuin zien met erg leuke en mooie
planten.

Een heerlijk samen zijn

Ondertussen stond de koffie koud te worden en zocht iedereen een droge stoel
op om verder te discussiëren over onze mooie hobby. Nadat Cor iedereen van
een heerlijk drankje had voorzien waren de weergoden niet met ons. Eerst nog
geprobeerd om onder de parasol droog te blijven gingen we toch maar verder in
de huiskamer die er spic en span uitzag. Of dat het nog zo was toen wij
weggingen…. Irene en Cor het was een zeer gezellige en goed verzorgde avond.
Dank je wel.
Frans Mommers
Juni2016

Cactusrecept
Cactussalade met cactusvijg en snijbiet
Ingrediënten


1 cactusblad



3 cactusvijgen



100 g gekleurde tomaten



1 bos lente-ui



1 bos gekleurde snijbiet



3 el witte balsamicoazijn



5 el olie
Bereiding



Verwijder de stekels van het cactusblad door met een schilmesje horizontaal te
bewegen over het blad en de stekels eraf te schrapen/snijden.
Snijd de rand van het cactusblad af, deze is stekelig. Smeer het cactusblad in
met olie. Leg het op een voorverwarmde barbecue. Gril het circa 1,5 minuut
aan iedere kant. Besprenkel het met peper en zout. Snijd het cactusblad
daarna in dunne lange ringen.



Snijd de uiteinden van de cactusvijgen en snij ze over de lengte in. Pel de schil
eraf.
Snijd de cactusvijgen in stukken.



Snijd de lente-ui in schuine ringen.



Snijd de gekleurde tomaatjes in vieren.



Was de gekleurde stengels snijbiet. Verwijder de draden van de stengel (net
als bij een bleekselderij) en blancheer de stengels daarna circa een minuut in
kokend water. Spoel ze af met ruim koud water. Laat ze uitlekken.



Meng in een kom het cactussap, witte balsamico-azijn, snufje peper en zout,
stukken cactusvijg, slierten cactus, de geblancheerde snijbiet en tomaatjes.



Garneer met eetbare bloemen.
Deze salade is een perfect lunchgerecht of bijgerecht voor bij een BBQ.
Geheel vegan verantwoord, glutenvrij, lactosevrij en notenvrij.

Voor U gelezen

JAARAGENDA 2016
Afdeling Succulenta Gorinchem – ‘s-Hertogenbosch
Maandag 11 januari

Jaarvergadering
Zaaidemonstratie Arjen den Boer

Maandag 15 februari

Lezing: Deel II Argentinië
Door: Ludwig Bercht

Maandag 14 maart

Lezing: Leuke plekjes in Mexico
Door: Andre van Zuijlen

Maandag 11 april

Plantenkeuring.
Fotowedstrijd

Maandag 16 mei

Open kas bij de leden
Cor en Irene Schoonus, Cees en Marleen Pulles, Andre en Siska van Zuijlen, Frans
en Tonny Mommers

Zaterdag 21 mei

Cactusreisje samen met de afdelingen Eindhoven en Tilburg
Richting het Westland
Opstapplaats: "CEPU Constructions bv" Mandenmaker 30, 5253 RC Nieuwkuijk

Maandag 13 juni

Open kas
Bij: Cor en Irene Schoonus.
Akkerstraat 2, 5261 TW Vught.

Zaterdag 16 juli

Open kas met BBQ
Bij: Frans en Tonny Mommers
Egyptering 18, 5152 MZ Drunen

Maandag 8 augustus

Open kas
Bij: Arjan de Boer
Merpatistraat 33, 5262 SX Vught.

Maandag 12 september

Lezing samen met Eindhoven en Tilburg.
Organisatie: Afdeling Tilburg

Maandag 10 oktober

Lezing:
Door: Ben Wijffelaars

Maandag 14 november

Lezing: Succulenten van de Oostkaap
Door: Hans Huizing

Maandag 12 december

Doe avond
De kas het hele jaar door.
Cees Pulles, Jan van Beusekom, Arthur van Tilburg, Roland Spits

