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Een van de Zuid-Afrika foto’s die Riet op 5 februari na afloop van de vergadering
kan laten zien als er nog tijd over is: een medusahoofdeuphorbia.
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UITNODIGING
Geacht medelid,
Hierbij nodigen wij jullie uit voor de
jaarvergadering op dinsdag 5 februari om half 8 bij VMBO Groen
Helicon Nijmegen.
De agenda is als volgt:
1. Opening jaarvergadering
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Jaarverslag
4. Financieel verslag
5. Verslag kascontrolecommissie
6. Benoeming kascontrolecommissie
7. Begroting 2019
8. Bestuursverkiezing
9. Jaarprogramma 2019
10. Bijzondere plantenmarkt
11. Noviocactum
12. Helpers bij de jubileumviering (zie verderop in dit nummer)
13. Rondvraag
14. Sluiting

Ad 8.Riet Maessen is aftredend maar wel herkiesbaar.
Andere kandidaten voor de functie van secretaris kunnen
zich aanmelden bij het bestuur.
Riet Maessen, secretaris
Als er hierna nog tijd is, dan zal Riet foto’s laten zien van de ZuidAfrikareis die ze in 2005 met een gezelschap waaronder ook
Johanna, maakte.

Op 12 maart (let op, de tweede dinsdag) staat een lezing van
Andre van Zuijlen over Mexico op het programma.
Omdat we niet in de school terecht kunnen gaan we de
presentatie bij Andre thuis bekijken.
Adres: Hoefstraat 9, 5345 AM Oss
Op de jaarvergadering kunnen we misschien al afspraken maken
over samen rijden naar Oss

Ledenlijst
In verband met de privacywetgeving hebben we de vraag aan alle
afdelingsleden of ze toestemming geven om hun naam, adres, emailadres en telefoonnummer op de ledenlijst te plaatsen.
Op de jaarvergadering zullen we een lijst laten rondgaan waarop
je dat voor elk van die vier afzonderlijk kunt aangeven en tekenen.
Je kunt ook per e-mail je voorkeur opgeven.
We zullen de ledenlijst niet per e-mail verspreiden.

JAARVERSLAG 2018
Succulenta afdeling Nijmegen
1. Bestuur.
Het bestuur bestond uit de volgende 3 leden:
Theo Heijnsdijk
: voorzitter
Riet Maessen
: secretaris
Johanna Jongekrijg : penningmeester
Rooster van aftreden:
2019 Riet Maessen, secretaris
2020 Theo Heijnsdijk, voorzitter
2021 Johanna Jongekrijg, penningmeester
Bibliothecaris: Lieda Dekker
Redactie NOVIOCACTUM: Theo Heijnsdijk
2. Contributie.
De contributie bedroeg € 15,00.
Contributie huisgenootleden € 7,50.
3. Ledenbestand.
Op 1 januari 2018 telde de afdeling 23 leden, waarvan 1 erelid en
4 huisgenootleden.
Jan Reijnen zegde zijn lidmaatschap op en als nieuw lid meldde
Jan Braks zich aan. Om gezondheidsredenen zei Wim van den
Brink op. Ook Tonnie Vogelaars en Annie Jordens meldden zich
af. Derhalve beginnen we 2019 met drie leden minder.
4. Bijeenkomsten.
De bijeenkomsten waren bij Helicon VMBO Nijmegen, Marga
Klompélaan 37.
De Nieuwjaarsborrel in JANUARI was bij Nia en Jac thuis.
Op de jaarvergadering in FEBRUARI werd Johanna Jongekrijg
herkozen als penningmeester. De rest van het bestuur bleef
ongewijzigd. Ook blijft Lieda de afdelingsbibliotheek beheren. En
Theo blijft de redactie van ons digitale “NOVIOCACTUM” doen.

De contributie bleef gelijk. De avond werd verder nog gevuld met
“een plant met een verhaal”.
In MAART vertelde Theo iets over de plantengroei op Madeira.
In de APRIL-bijeenkomst kwam Wiebe Bosma met een lezing “een
jaar rond sukkelen met succulenten”.
In MEI kwam Rinus van Tiel van de bonsaivereniging (bij Riet aan
huis) ons tekst en uitleg geven over bonsais kweken. Ons reisje
ging dit jaar naar Duitsland. We bezochten de kwekerijen Kakteen
Piltz en Eden plants.
In JUNI was er kasbezoek bij Nia en Jac. Ook alweer voor de 41e
keer werd de bijzondere plantenmarkt in het Kolpinghuis
gehouden.
De kasbezoeken in JULI en AUGUSTUS waren bij resp. Johanna en
ons nieuwe lid Jan Braks
De SEPTEMBERAVOND werd gevuld met een lezing door Andre van
Zuijlen over zijn reis naar Namibië in 2017.
In OKTOBER hielp Ludwig ons weer eens uit de brand door op korte
termijn een avond in te vullen. Deze keer ging het over een reis in
Argentinië.
In NOVEMBER had iedereen zijn best gedaan om planten mee te
nemen. We vulden de hele avond met verhalen over onze planten.
Mireille zou in de DECEMBER maand haar inmiddels “beruchte”
macro quiz houden. Door de vele afmeldingen werd deze avond
afgelast.
5. Financiën.
Zie hiervoor het financieel verslag van de penningmeester.
6. Slotwoord.
Op onze Helicon-locatie zouden we samen met de Groei en Bloei
club huur moeten gaan betalen. Daarom was het best wel
spannend hoe onze financiële situatie aan het eind van dit jaar
zou zijn. Tot op heden echter geen rekening ontvangen. We
wachten dus maar af. Wel duidelijk is dat wij ons qua avonden
moeten aanpassen aan deze vereniging zo dat het kan gebeuren
dat wij op de tweede en een enkele keer zelfs op een derde
dinsdag bijeenkomen. Gelukkig is er dan ons digitale
NOVIOCACTUM, dat iedere maand vertelt hoe en wat er te doen

staat, wat er is geweest en dan nog aangevuld met diverse kopij
van (huisgenoot)leden.
De 41e markt bracht een groter aantal bezoekers dan verwacht.
Als afdeling gaan we het nieuwe jaar in met drie leden minder;
Maar ondanks het dalende ledenaantal, ook landelijk, zal onze
vereniging dit jaar zijn 100e jarige bestaan vieren.
Namens het bestuur de allerbeste wensen.
Januari 2019, Riet Maessen, secretaris

Jaarprogramma 2019

8 jan

Nieuwjaarsborrel bij Riet

5 febr

Jaarvergadering

12 maart

Andre van Zuijlen: Mexico midden 2013

2 april

Mireille: macro quiz

7 mei

Wim Alsemgeest: Met een camper door
het zuidwesten van de USA, 2010

4 juni

Kasbezoek

15-16 juni

100 jaar Succulenta, de Uithof, Utrecht

23 juni

42e Bijzondere Plantenmarkt in de Kolping

2 juli

Kasbezoek

6 aug

Kasbezoek

3 sept

Wiebe Bosma: Stapelia-achtigen; van oost
naar west, van noord naar zuid.

1 okt

Ludwig; Bolivia?

5 nov

?

10 dec

?

Help ons bij de jubileumviering!
Van de secretaris van Succulenta ontvingen we de volgende
oproep.
Beste afdelingssecretarissen,
Willen jullie s.v.p. de volgende oproep op de eerstvolgende
bijeenkomsten aan de orde stellen?
Onze vereniging Succulenta bestaat dit jaar 100 jaar.
We vieren deze mijlpaal met het jubileumweekend op zaterdag 15
juni en zondag 16 juni 2019 in Botanische Tuinen ‘De Uithof’ in
Utrecht.
Tijdens dit weekend organiseren we verschillende activiteiten,
zoals een verkoopbeurs, plantententoonstelling, informatiestand,
demonstraties en kinderactiviteiten.
Om het jubileum van onze vereniging tot een succes te maken,
roepen we leden op om zich aan te melden als vrijwilliger tijdens
dit weekend.
De vrijwilligers zijn een dagdeel actief, kunnen kiezen waarvoor ze
willen worden ingezet en krijgen van te voren een briefing.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Peter Knippels, email: info@bloembol.info, telefoon: 06-48590702.
Daarnaast bieden we afdelingen de mogelijkheid zichzelf te
presenteren tijdens de viering op 15 en 16 juni.
Mochten jullie hiertoe mogelijkheden zien, neem dan ook contact
met Peter.
Of misschien willen jullie helpen bij het opbouwen en afbreken van
de tentoonstelling en de beurs?
Vraag op jullie bijeenkomsten of er mensen zijn die willen helpen
of liefst dat er een groepje mensen is dat dit wil doen.
Als jullie verdere informatie willen neem dan contact op met Peter
of met ondergetekende.
We zullen dit bij de jaarvergadering aan de orde stellen.

Nieuwjaarsborrel in Huize Riet
Wat een lekker eigenwijs mannetje. Wat een trotse opa die
helemaal gaat glimmen – zoals opa’s en oma’s dat doen als het
over hun unieke kleinkinderen gaat. Hij kan al….hij weet al…zie je
dat hij al….Enfin, het is natuurlijk het meest heerlijke jongetje.
Gerard is de trotse opa die ons uitgebreid een filmpje laat zien.
Wat maakt het grootouderschap de mens mooi!!!!!!!!!!
Voor de zoveelste keer komen we samen om elkaar een goed en
gezond Nieuwjaar te
wensen. De groep- hoewel
wat kleiner (afzeggingen en
vertrek van leden) dan
gewoonlijk (maar wat heet
‘gewoonlijk ’tegenwoordig?)
- praat elkaar in een
gezellige gastvrije sfeer bij.
Ook de buurman komt nog
effe achterom met een
heerlijke Hongaarse
versnapering. Hij kwam zag
en verdween. Het hekje
tussen de huizen is geloof ik
‘verbouwd’ en is een
gemakkelijk hazenpaadje
geworden.
Johanna verzorgde het
cadeautje voor de
gastvrouw: een vaasje in de
vorm van een Saguaro
cactus met twee mooie
bloemen er in. Zag er
Een vaasje in de vorm van een Saguaro
curieus uit.

Leunstoeldiscussie over het 100-jarig jubileum van de vereniging.

Over het aanstaande jubileum van de landelijke vereniging wordt
druk gediscussieerd. Iets waar Ludwig en mijn partner zich
intensief mee bezighouden. Thuis krijg ik telkens stukjes
informatie over voormalige leden (overleden/ nog levend), die
belangrijk zijn geweest voor de vereniging en boeiende bijdragen
hebben geleverd aan Succulenta.
Terug naar de avond, ook andere onderwerpen kwamen natuurlijk
aan de orde: hoe verwijder je iemand uit je smartphone, foto’s van
de opgeruimde en mooi opnieuw ingerichte bibliotheek van de
afdeling. Lieda maakte er veel werk van. Gesprekje met Piet,
kortom vanouds gezellig!
Verder is het een geruststellende gedachte dat de afdelingskas
ook dit jaar weer klopt.
Dank Riet, tot volgend jaar?
Loes Jap-Tjong.
PS: Mijn tuintje staat er na de uitbloei van de hyacinten wat treurig
bij. Ik houd moed.

Gezelligheid aan de huiskamertafel

MICROKWIS
Ik heb pas één reactie gehad op de vraag welke plant dit is.
Ik zal de naam dinsdag na de jaarvergadering bekend maken.
Theo

KWEEKBAKKEN
Op onze plantenmarkt
heb ik eens voor een
zeer sympathiek
bedrag een aantal
kweekbakken groot
formaat gekocht, 58 bij
38 cm. Daar kunnen
54 potjes van 5,5 cm
in. Het zijn bakken
waar een transparante kap met ventilatiesleuven op past. Aan de
bovenrand hebben de bakken een sleufje om een
thermostaatsnoer door te kunnen laten
Ik heb contact gehad met de verkoper en hij kan weer van die
bakken en ook het kleinere formaat leveren. Met of zonder kap.
Al deze artikelen kunnen kleine beschadigingen hebben die niet
ten koste gaan van stevigheid of gebruiksgemak. (meestal
beschadigingen aan de rand). Winkelprijzen van de grote bakken
zijn rond de 8 euro en met kap rond de 20 euro, de kleine bakken
met kap rond de 6 euro. Hij levert ze voor onderstaande prijzen.
losse bak 58x38 zwart per stuk € 3,- en 10 voor € 25,losse bak 38x24 groen per stuk € 1,20 en per 10 voor € 10 euro
kap groot, per stuk € 3,kap klein, per stuk € 1,50
Ik zelf wil er wel een aantal hebben. Wie ook? Ik hoor het graag
op de jaarvergadering of anders per e-mail.
We moeten dan wel iets regelen voor het transport vanuit Goirle.
Theo

