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AGENDA
maandag 12 april

Substraten, zuurgraad en bemesting door
Kees v.d. Wittenboer.
Verder wordt de winnaar van de determineerprijsvraag van het
1e kwartaal van 2010 bekend gemaakt en is er een verloting.
En de eigen open kas dagen worden besproken.

zaterdag 24 april
Excursie „Cactusweelde‟ Turnhout.
Leden van onze afdeling die mee willen, kunnen zich
opgeven bij Henk Damsma en moeten op eigen gelegenheid
naar Turnhout. De kosten zijn € 16. De reis gaat met de bus
via Reuver naar Duitsland en terug via Maastricht.
maandag 10 mei

Plantenbeurs

zaterdag 15 mei
Excursie van onze eigen afdeling.
Zie bladzijde 8
maandag 24 mei
Open kas dag bij Egidius Jansen.
Egidius draait alleen 2e Pinksterdag mee met de open kas
dagen van de afdeling Maas en Peel die op 23 en 24 mei zijn.
Hij is Sulcorebutia specialist en woont Liesberg 17, Someren
22, 23 en 24 mei
Open kas dagen bij Jan van de Rijt
Jan heeft dus het hele pinksterweekend open kas dagen.
Hij heeft een grote verzameling Echinocereus e.a.
Hij woont Smalleweg 2, Beek en Donk (met tomtom Laarbeek)
zondag 6 juni
Wij doen mee aan de Natuurmarkt in Helmond.
Zie website http://www.imkersvereniginghelmond.nl
maandag14 juni

Reis door Nieuw Zeeland door
Wil & Monique van Vroenhoven

maandag 13 sept. Winterharde succulenten door Ben Zonneveld
maandag 11 okt.

Adelante, deel 2 (zuidelijk Mexico) door
Mieke Geuens

Maandag 8 nov.

Conophytum door Jan van Dijk

Maandag 13 dec.
Genoeglijke avond.
Met fotowedstrijd. Zie bladzijde 8
2-april 2010
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Gaan je planten de groenbak in?
Als je onze ledenlijst bekijkt, is het niet zo gek om te veronderstellen dat er de komende 10 jaar leden komen te overlijden. In veel
gevallen zijn de nabestaanden geen succulentenliefhebber en zullen
zij de verzameling willen opruimen. Hoe kun je dat aanpakken?
Gerrit Melissen zegt al jaren in zijn advertentie in „Succulenta' dat
hij in principe de verzameling wil opkopen maar geeft geen garantie.
Zoals u zich kunt voorstellen zal in zo'n geval de opbrengst niet veel
meer zijn dan een paar honderd euro en in veel gevallen blijven uw
nabestaanden ook nog zitten met een hoeveelheid rest materiaal
bestaande uit kas, rest planten etc. De verzameling zal denk ik
nauwelijks meetellen in het bedrag van een eventuele erfenis, zo niet
tot een aftrekpost leiden. Ik denk dat het uitgangspunt moet zijn dat
de boel moet worden opgeruimd met zo min mogelijk kosten. Ik ben
zelf een paar maal betrokken geweest bij het opruimen van een
“levenswerk”en ik kan u verzekeren dat het geen feestje is. De
planten aanbieden aan de leden van Succulenta was geen oplossing.
Zelfs voor niets kon je maar een klein deel van de planten kwijt. Tot
voor kort had ik een prima oplossing, een bevriende kweker zou de
hele klus om niet klaren maar helaas ging zijn bedrijf op de fles.
Wat nu? Mogelijk zijn er onder u ook leden die zich dat afvragen en
misschien is het zinnig om daar eens met elkaar over te brainstormen.
Heeft u interesse laat het me dan even weten,
Ger du Pré
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Zaaiwedstrijd
In de maart bijeenkomst hebben zich 10 leden opgegeven voor
de zaaiwedstrijd van dit jaar, 2010.
Iedereen zaait dezelfde soorten. Soorten zonder harde, scherpe of
hakige doorns. Aaibare cactussen dus. Op termijn kan het overschot
aan plantjes, die de wedstrijd ongetwijfeld oplevert, van de hand
gedaan worden op presentaties van onze club. We kunnen ze om niet
aan kinderen geven bijvoorbeeld. Misschien is mei het volgend jaar
een goed moment om de zaai inspanningen van onze tien leden te
beoordelen. Het is immers een wedstrijd (met goeie bedoelingen).
De te zaaien soorten zijn ( met code van het Clichéfonds):
Astrophytum myriostigma = AST 27
20 zpp
Echinocereus knippelianus = ECC 36
15 zpp
Frailea angelesii
= FRA 4
20 zpp
Frailea spec. GF881
= FRA 24
20 zpp
Mammillaria plumosa
= MAL 94
15 zpp (Huasteca Canyon)
Mammillaria schiedeana
= MAL 103 20 zzp
De zaden zullen maandag 12 april uitgereikt worden aan
de deelnemers.

Droevig resultaat
Van de vijf zaden van Astrophytum caput-medusae die ik vorig jaar
van Gerrit Roest heb gekregen zijn er drie gekiemd, best
behoorlijk. Henk Damsma en Willem Burger schreven al eerder
over hun zaairesultaten.
Midden in de zomer ben ik twee weken onderzocht in het
academisch ziekenhuis van Maastricht. Dat was misschien wel goed
voor mijn gezondheid maar niet voor die van de zaailingen. Die zijn
allemaal afgeknapt op mijn afwezigheid. En ik had Marian ook niet
goed geïnstrueerd en ik had ze voor de opname nog water moeten
geven. Eigen schuld dus.
Willem Duijnhouwer
Op de foto links. V.l.n.r.: Joop Huijssoon, Willem Duijnhouwer, Ludwig
Bercht, Sjef van Vorstenboschg, Ger en mw. Rombouts,dan Carla en Egidius
Jansen, Tonny van Vorstenbosch envooraan Nel Swaak
2-april 2010
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De Afdelingsenquête (deel 2)
Hieronder het tweede deel van het verslag van de
Afdelingsenquête. Het eerste deel verscheen in het Afdelingsnieuws
van 25 januari 2010. Deze keer worden de twee bladzijden gebruikt
voor de vragen over de presentatie van de afdeling naar buiten. Let
op: als er staat ‘8 van 16 leden willen’, dan betekent het dat 16 van
de 24 deelnemers de vraag beantwoord hebben en dat 8 van die
16 het willen.
De afdeling naar buiten presenteren
18 van 20 leden willen wel Contact met Buurafdelingen
Het contact zou moeten zijn (16x): elkaar dingen doorgeven (2x),
op bestuursniveau (1x), over sprekers (2x), over open kas (4x),
over excursies (3x), ruilbeurs (2x), ervaringen (2x), uitwisselen
foto’s met of zonder spreker (1x), uitwisselen sprekers (4x),
uitwisselen kennis (1x), samenwerking (1x), plantenruil (1x),
afstemming (1x)
17 van 18 leden willen wel Samenwerking met Buurafdelingen De
gewenste samenwerking betreft (15x): samen duurdere spreker
(1x), afstand probleem (1x), incidenteel (1x), ruilbeurs (1x), show
(3x), excursies (10x), sprekers (6x), open kas (4x),
(speciale)gezamenlijke avond (per tour-beurt) (2x), plantenavond
(1x), ruilbeurs (4x), ervaringen (1x), in overleg (1x)
12 van 17 leden willen wel dat we Meedoen aan Beurzen
De beurzen waar we aan mee moeten doen (10x): bij ‘Het Zuiden’
(1x), open dagen TUE (1x), 50+ organizaties (1x), Bloem en Tuin
(Nuenen) (2x),
jaar-markten (1x), tuincentra (1x), wat er is als we willen /kunnen
(1x), Natuurmarkt (Helmond) (1x), Groei en Bloei (1x), waar men
ons niet kent (1x)
14 van 19 willen zelf helpen bij Beurzen
21 van 22 leden willen dat we Open Kasdagen organiseren
10 van 23 willen zelf meedoen aan Open Kasdagen
Tekstueel antwoord (6x): alleen voor afdelingsleden (2x), nee, kas
niet op orde (1x), nee, nog niet (1x), nee, verder ieder die wil (1),
is mijn verzameling niet te simpel? (1x)
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4 van 18 leden willen zich wel inzetten voor Landelijke Vereniging
Hoe men dat (niet) wil (7x): kan er even niet bij (1x), te oud
(1x), te weinig tijd, studeer nog (1x), geen idee hoe (1x), wel bv.
Clichéfonds (1x), The New Cactus Lexicon propageren (1x),
jaarvergadering bezoeken (1x), schrijven voor Succulenta (1x)
18 van 21 ledenhebben belangstelling voor Workshops
15 van 18 willen wel meewerken
De onderwerpen voor workshops (11x): grond (1x), verpotten (3x),
bemesten (1x), water geven (1x) enten (leden 1x) (4x), zaaien
(5x), stekken (1x)hobby op hoger plan (1x), verzorgen (2x),
leidraad boekje Succulenta (1x), geen idee (1x), info geven over
hobby (1x), deelnemers veel zelf laten doen (1x), ik wil helpen (1x)
19 van 20 leden vinden dat workshops ook voor eigen leden
moeten zijn
15 van 20 zouden zelf aan workshops meedoen
19 van 20 leden willen dat we Excursies organiseren
Waarheen (13x): geen beperkingen (1x), alles op plantengebied
(1x), (goede) kwekers (5x), liefhebbers (3x), altijd goed (1x),
gevarieerd, bv cactussen en rotstuinen (3x), specialisten (2x),
botanische tuin (1x), open deurdagen België (1x), Diana Thijs e.a.
rond Antwerpen (1x), cactusbeurs Essen (1x), geen grote
kwekers met teveel van het zelfde (1x)
20 van 22 willen wel zelf meegaan
13 van 20 willen wel dat partner mee gaat/kan
14 van 21 leden willen wel de Afdelingspost als tijdschrift
13 van 19 willen het wel naar andere afdelingen sturen
11 van 22 willen wel zelf wat schrijven
Onderwerpen (9x): divers (1x), eigen ervaringen (1x), te weinig
kennis (1x), ervaringen opzetten verzameling (1x), zaaien (1x),
enten (1x), wie blijft boeien schrijven (1x), over buitenlandse
(cactus)reizen (1x), hobby is breed genoeg (1x),?? , weet niet
(1x), wat je maar wilt (1x)
7 van 20 willen wel zelf een reportage schrijven
Waarover (4x): eigen hobby (1x), hoe?/wat?(2x),
plantencollectie(1x), op visite bij leden (1x), op visite bij
buurafdelingen (1x)
Willem Duijnhouwer
2-april 2010
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PR-boekje (ook wel ‘smoelenboek’)
Het smoelenboek van afdeling Eindhoven is in de maak! De
bedoeling is dat elk lid een (pas)foto inlevert bij Leo Neggers met
een kleine omschrijving: naam, hobby of verzameling. De foto mag
ook digitaal verzonden worden, graag naar
henk.damsma@freeler.nl

Fotowedstrijd in december
Dit jaar wordt er in december weer een fotowedstrijd
georganiseerd. Iedereen die mee wil doen moet daarvoor vier foto's
opsturen naar Willem Duijnhouwer (adres en e-mail op blz. 2)
Het onderwerp van de wedstrijd is natuurlijk onze hobby.
Alle leden, aanwezig op die decemberavond, zitten in de jury. Er zijn
twee winnaars: één winnaar voor de beste serie van vier foto's en
één winnaar voor de beste foto van alle wdstrijdfoto's. Voor die
laatste keuze kiezen we eerst bij handopsteken de beste foto van
iedere serie van vier. Iedere deelnemer zit in de jury maar kan niet
op eigen foto's stemmen.
Willem Duijnhouwer verzorgt de wedstrijd en de bijbehorende
formulieren.

Onze eigen afdelings excursie
Op 15 mei gaan we naar België, en wel naar
Tongeren, van 9.40 tot 10.45 uur te gast bij
Tony Houbrechts, Luikersteenweg 160 – 3700 Tongeren
Hoepertingen, van 11.00 tot 12.15 uur te gast bij
Maurice Schoemans, Hamstraat 22 – Hoepertingen
Meerhout (Zittaart), van 13.00 – 14.00 uur
We lunchen bij Frituur 't ROND PUNT
Laakdal, van 14.00 tot 15.00 uur te gast bij
Jean Mondelaers, Kattestraat 16 – 2430 Laakdal
Rijkevorsel, van 15.40 – onbepaald uur te gast bij
Gebr.De Herdt, Schommeweg 3 – Rijkevorsel
We gaan we met eigen vervoer. Opgeven in de april bijeenkomst of bij
Henk Damsma. We willen om 8 uur vertrekken bij Motel Eindhoven,
Aalsterweg
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