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UITNODIGING

Op dinsdagavond 8 januari 2019 is de traditionele
nieuwjaarsborrel bij Riet. Welkom vanaf 19.30 uur.

Op dinsdagavond 5 februari hebben we onze jaarvergadering.

In Memoriam Piet Sommers

Geheel onverwacht kreeg ik woensdag 5 december een
overlijdensbericht van Piet Sommers. Hoewel geen lid meer
kennen de meesten van ons hem nog wel.
Hij is lid geweest van 2000 tot 2015. Op het laatst had hij bijna al
zijn planten weggedaan vanwege gezondheidsproblemen. De
zware Agaves en andere grote planten kon hij niet meer tillen
vanwege hartklachten.
Op de avonden is hij niet zo vaak geweest vanwege zijn andere
grote hobby: het biljarten. Maar hij ging bijna altijd mee op
excursie en ook op de zomerse kasbezoeken was hij aanwezig.
Ook bij hem zijn we een keer op kasbezoek geweest. Verder hielp

hij altijd mee met het opbouwen en inrichting van de zaal voor de
cactusmarkt. Hij hoefde daarvoor niet gevraagd te worden. Uit
zichzelf belde hij Theo op of hij kon helpen.
Bij mij is hij vaak op bezoek geweest om Seramis te komen halen.
Dan hadden we altijd een fijn gesprek met elkaar. Tenslotte
woonden we niet zo ver van elkaar vandaan. Ik ben zelf ook
diverse keren even bij hem lang geweest als ik zondags ging
fietsen. Mijn herinneringen aan hem zijn dan ook heel prettig.
Hoewel ik dus wist dat hij ziek was, kwam voor mij zijn overlijden
toch onverwacht. Nog niet zo lang geleden is hij nog bij mij
geweest met Jan Braks. Een biljart leerling van hem, die
geïnteresseerd was geraakt in cactussen. Jan is dus ook lid
geworden.
Het viel mij toen wel op hoe oud hij geworden was. Later hoorde ik
van Jan dat hij beginnende dementie had.
Ik ben naar zijn afscheidsviering in de kerk geweest en op de kaft
van het boekje stond groot afgebeeld de Koningin van de Nacht.
Die bloeide bij hem altijd met heel veel bloemen.
Ik heb Piet altijd een bescheiden en behulpzame man gevonden.
In die mening stond ik niet alleen merkte ik tijdens de dienst. Hij
had tot het laatst toe veel vrijwilligerswerk gedaan. Zijn kinderen
en kleinkinderen haalden herinneringen aan hem op en het was
duidelijk dat ze hem erg gingen missen.
Ik weet niet precies waar hij aan overleden is, ik begreep dat hij
nog even in het verpleegtehuis heeft gewoond, maar niet lang.
Ik wens Ans en zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte met het
verlies van Piet.
Johanna Jongekrijg

CACTUSSCHAREN
Van Ton Ramak ontvingen we het volgende bericht:
De cactusgekte slaat zelfs in de verpleging toe! Onze
kleindochter loopt stage voor haar verpleegkundige opleiding in
het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. Zij moest haar eigen
scharen aanschaffen en zag scharen met een print van een
Carnegia gigantea (zie bijlage) die heeft zij (haar papa) gelijk
gekocht.
Misschien dacht zij: dat is leuk als Opa in het ziekenhuis bij haar
komt, het zou geinig zijn maar Rotterdam is een eind weg. Het is
een leuke rariteit om ons clubblad nog wat extra te verfraaien.

WIE KENT HET DENNENHOUTAALTJE?
Nog een bijdrage van Ton Ramak:
In het vakblad van EvoFenedex in Zoetermeer kwam ik een
interessant verhaaltje tegen over de vrees dat het
"dennenhoutaaltje" hier in Nederland binnen komt. Het aaltje
heeft vooral in Portugal en een oostelijk deel van Spanje grote
schade aangericht in de bossen. Bepaalde soorten boktorren zijn
de dragers van de aaltjes en zij reizen vaak mee in houten
verpakkingen zoals pallets, kisten of stuwhout. Voor de invoer van
die houten delen met goederen gelden zeer zware eisen. Al het
gebruikte hout moet aan de hand van de richtlijnen opgesteld door
de NVWA in samenwerking met andere keuringsdiensten en
douane behandeld worden. Speciaal aangewezen bedrijven met
een keurmerk mogen de warmtebehandelingen uitvoeren om al
het ongedierte uit te roeien en een certificaat van uitvoering en
codenummers verstrekken aan de vervoerder. Het gekke is dat de
importeurs/vervoerders "niet" verplicht zijn om de behandeling bij
gecertificeerde bedrijven te laten uitvoeren. Het is wel zo dat het
hout wat gebruikt wordt en behandeld is door niet gecertificeerde
bedrijven aan een zwaardere controle onderworpen worden. Er
zijn importeurs die het gokje wagen en een bedrijf zonder
certificaat de warmte behandeling laten doen. Mocht het foute
boel zijn dat er kevers o.i.d. in het hout zitten, is niet die
behandelaar de pineut maar de importeur. Heel de handel mag
het land niet in en moet terug naar de exporteur of wordt ter
plekke vernietigd.
Goedkoop is dan duurkoop! Het zijn vooral de houten kratten die
voor zendingen van planten
gebruikt worden die risico lopen. Het zijn zaken die voor onze
hobby ook een rol kunnen spelen, het kan best gebeuren dat je
die kevers in je kas krijg. De kevers zijn moeilijk te vinden en te
bestrijden, 's nachts komen ze tevoorschijn en overdag zie je de
schade. Als je in de pot gaat zoeken waar de schade is geschiedt
vind je geen kevers die liggen overdag lekker verderop te slapen.
Conclusie je moet maar vertrouwen dat jouw plantje volgens de
regels in je kas is gekomen.

Het zelf meenemen van planten uit het buitenland gaat natuurlijk
wel makkelijker vooral met de auto. Op Schipholloop je een groter
risico dat je aanwinsten gecontroleerd worden of dat planten in
beslag genomen worden en je direct een boete aan je broek hebt.
In de vakantietijd wordt er intens gecontroleerd. Het gebeurt ook
dat wanneer in elixers een deel van een beschermde plant
verwerkt is, dat die elixers in beslag genomen worden en je een
flinke boete krijgt. Pas geleden zijn in de haven van Rotterdam
75000 cactussen in beslag genomen de soort werd niet vermeld.
In de lading zaten ook nog beschermde vogels en slangen.
Nog een paar maanden dan beginnen de verre vakanties weer.
Neem je legale planten mee uit je vakantieland controleer de plant
en kluit op levend "gespuis" beter daar een zeperd dan "thuis".

Samenvatting verhaal uit “De Globe" tijdschrift van “Evo"= eigen
vervoers organisatie en "Fenedex ", Federatie Nederlandse
Export bevordering Zoetermeer.

“Elk nadeel heb zijn voordeel” deel 2.
In de loop van de weken is het koken een stuk leuker geworden.
Tijdens de bereiding van de maaltijd geniet ik van onze twee
katten. Ze doen precies hetzelfde als mijn kinderen toen die klein
waren.
Tegen etenstijd , op het eind van de middag waren ze geregeld
moe en werden ze hangerig, plagerig naar elkaar, waarna een
huilpartij het gestoei beëindigde. Nu spelen de katten met elkaar
precies op datzelfde moment van de dag in afwachting van hun
maaltijd. Ook hun gestoei loopt af en toe uit de hand (sorry
klauwen!) en hoor je hartverscheurend gekrijs, waarna ze
doodleuk weer doorgaan met elkaar te bespringen en aan elkaars
staarten hangen alsof er
niks gebeurd is.
Ik geniet ondertussen
van mijn tuintje vlak voor
mijn neus. Tot mijn grote
verrassing zijn de
hyacintenbollen
uitgekomen en staan er
nu twee blauwe lekker
ruikende hyacinten te
pronken.
De andere bollen melden
zich schoorvoetend aan
en er zijn al verschillende
groene puntjes te zien.
Ben benieuwd of ook
deze bollen hun bloemen
prijsgeven.
Kerstmis is achter de
rug, het nieuwe jaar is
begonnen. Tijdens het

Dit is niet mijn collectie bollenglazen, maar ik heb wel zulke exemplaren in bezit.

kerstdiner samen met diverse familieleden vertelde ik over mijn
‘aanrecht’ tuintje. Tot mij verrassing vertelde mijn oudste zus over
mijn moeder. Zij (mijn moeder) zette ieder jaar bollen op
bollenvaasjes, nadat ze de bollen(tjes) eerst ter voorbereiding in
de donkere kelder had gezet.
Grappig als jongste wist ik hier niks van, l’histoire se répète!
Het zit in de familie! Dat maakt mijn experiment des te leuker.
Ik hou u op de hoogte!
Een goed 2019!
Loes Jap-Tjong

