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Lithops pseudotruncatella ssp. dendritica (foto Hans Huizing)

Van en voor de afdelingsleden en alle anderen met een
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in het bijzonder.
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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 10 mei presenteert Mireille weer een macroquiz, dat
wil zeggen een quiz aan de hand van macrofoto’s. Wie de vorige
quiz van haar meegemaakt heeft, weet dat het dan een avond
wordt vol van verwondering over de onbekende wereld waar je
induikt als je macro-opnames van onze geliefde planten bekijkt.

Dagje uit
Ons dagje uit naar het Groningse zal plaatsvinden op zaterdag 16
juli.
We gaan dan eerst naar Anjo en Coby Keizer in het Groningse
Zuidbroek. Daar zal de koffie met iets lekkers klaar staan. Daarna
naar cactuskwekerij Bronsema en daarna weer naar Gerard
Geling. Deze 3 adressen bevinden zich op slechts een paar
minuten rijden van elkaar. Op de terugweg gaan we dan nog kijken
bij Wolter ten Hoeve in Assen. Tussendoor gaan we natuurlijk ook
nog ergens lunchen. We zoeken nog een geschikte gelegenheid.
Vast staat al wel dat we om 8.00 uur (precies) vertrekken vanaf
McDonalds in Beuningen. Het is 2 uur rijden naar Zuidbroek.

Verslag
Bijeenkomst dinsdag 5 april. Met een afmelding van Tijs en 14
aanwezige leden opent Theo deze bijeenkomst met een woord van
welkom voor onze gastspreker: Hans Huizing. Hans heeft wat
kratten met bolgewas Cyrtanthus meegenomen. Ook nog zakjes
met zaden van Lithops en vuurwerkplant en nog wat andere zaden.
Theo heeft voor de liefhebber nog wat zaden over van de
zaaiwedstrijd.
Het woord is vervolgens aan Hans die zijn lezing getiteld “Lithops
een passie” heeft genoemd en die dus één geslacht zal
behandelen. Er zijn 38 soorten, voorkomend in Zuid Afrika en
Namibië. Cultivars niet meegerekend. Deze soorten worden wel
weer onderverdeeld in variëteiten. De eerste lithops werd ontdekt
door een leraar, genaamd Burchelli uit Sint Helena die na een
mislukt liefdesavontuur 4 jaar ging trekken in Zuid Afrika. De naam

Lithops terricolor (foto Hans Huizing)

Lithops wordt in 1814 voor het eerste vermeld. Van de nieuw
ontdekte plant had hij een tekening gemaakt. Deze plant werd
L. Hookeri genoemd, naar Joseph Hooker voormalig directeur van
de botanische tuin Kew Gardens.
Wat kweekweetjes. Water geven eind maart-begin april als er
begin van leven is te zien. Verplanten: opletten dat de haarwortels
niet beschadigen. Hans kweekt in bims (1 - 4 mm) en geeft van
onder af water; bij droog weer wekelijks. Begin met water geven in
april, van juli tot september volop om in oktober, november weer te
minderen.
Er zijn 3 hoofdvormen te onderscheiden: van een klein spleetje in
het midden, tot een grotere en tenslotte totaal gespleten planten.
Vervolgens verschijnen de planten in alfabetisch volgorde op het
scherm. Tussendoor komen dan diverse tips en
wetenswaardigheden. Zo zijn lithopsen zelffertiel; uitzaaien tussen
15 en 20 ˚C in bims.

Lithops karasmontana (foto Hans Huizing)

Voor de pauze komen oa L. dorotheoa met dieprode strepen, L.
fulviceps met allemaal lensjes, L. gesinae met mooie ronde
hoofdjes en L. hallii met een prachtige tekening aan de beurt.
Na de pauze - en om niet in tijdnood te komen - maakt hij wat
keuzes wat hij nog wil vertellen.
Vermeerderen door zaaien. In de natuur gaat de “scharnierdoos”
waar de zaden hermetisch opgesloten zitten pas open bij een
druppel vocht. Bij droogte sluit hij weer. Een capsule kan wel een
paar honderd zaden bevatten. Thuis een dergelijke capsule
minimaal een jaar aan de plant laten zitten. Zaaien in gezeefde
bims. Hij zet de potjes dicht tegen elkaar aan en dan ook nog bims
tussen de potjes. Op deze laag water geven. Pas na een jaar
verspenen. Potten toch wel 10 à 12 cm diep.
Nog weer wat planten verschijnen op het scherm oa L. hookeri, vrij
grote plantjes, L. julii, plant groeit boven het substraat uit, L.
karasmontana. Allemaal witbloeiers en alle uit Namibië, L. leslei,

Lithops aucampiae (foto Hans Huizing)

met een dendritische (vertakte) tekening op oppervlakte en ook
typisch: de bloemknop groeit ver boven het plantenlichaam uit.
Overwintering: kurkdroog, bij Hans zo’n 2 à 3 graden boven 0˚.
L. otzenia, gele bloem met witte rand in het midden en geurt ook
lekker, L. terricolor met mooie gestipte lensjes.
Oppassen voor wol, en wortelluis. Maar volgens Hans heeft hij bij
bims nauwelijks last van wolluis.
Dan nog enige discussie over bestrijding en het voor de leek niet
meer aan te komen middel Admire N.
Veel te snel ging deze avond over Lithops (samengroei van 2
bladeren; Lithos, steen en opsis: lijkend op) voorbij. Dank je wel,
Hans.
Riet Maessen

Bloeiende lithopsen in de verzameling van Riet. (foto Riet Maessen)

In memoriam

De lucht was helder blauw en het voorjaar is voelbaar aan het
komen. Het is een zonnige dag.
Met familieleden, vrienden en bekenden van de familie stonden wij
rond het graf van Patty Quax, echtgenote van Piet Giepmans.
In de stilte die gevraagd werd gingen onze gedachten naar haar
uit, maar vooral ook naar Piet die dit grote verlies zal moeten
dragen.
‘Jij was het mooiste wat mij is overkomen. Meer dan 70 jaar de spil
in mijn bestaan’. Woorden waarmee Piet zijn verbondenheid met
zijn echtgenote verwoordt.
Uit de tekst die door haar schoonzoon voorgelezen wordt komt
Patty naar voren als een lieve echtgenote, moeder, oma en
overgrootmoeder. Een rustige vrouw die hield van het leven zonder
opsmuk. Ze stond altijd klaar voor de familie. Ze is 92 jaar
geworden.
Tijdens de stilte klonk er een vrolijke getjilp van een vogel.
Zijn troostend gezang rond deze begrafenis.
We wensen Piet veel sterkte met dit verlies.
Loes Jap-Tjong
April 2016

