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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
We hebben een kleine wijziging aangebracht in het jaarprogramma.
we hebben de invulling voor september en oktober gewisseld.
Dus op dinsdag 5 september komt Ludwig aan de hand van veel
foto’s vertellen over zijn reis naar Paraquay in 20116.
Dinsdag 3 oktober wordt dan de ‘doe-avond’. Ook de
zaaiwedstrijd staat dan op het programma.
We stellen ons voor om op deze ‘doe-avond’’ aan de slag te gaan
met het opmaken met succulenten van zelf meegebrachte potjes,
bakjes, schalen of bijvoorbeeld een paar damesschoenen. Op de
bijeenkomst van dinsdag 5 september willen we daar nadere
afspraken over maken. Op de volgende pagina’s nog wat
voorbeelden.

Verslag
Kasbezoek bij Ludwig op dinsdagavond 1 augustus 2017.

Bij het klimmen der jaren, merk je dat er in je activiteiten cycli
zijn te ontdekken.
Zo vergaat het ons ook bij onze cactusclub. We komen om
de zoveel jaar weer bij een lid terug op bezoek. We worden
gastvrij ontvangen en bekijken de groei en/of nieuwe
cactussen en andere vetplanten van de eigenaar/eigenares.
Ook deze keer. Waar we de vorige keer mooi buiten konden
zitten en dichtbij de herten konden observeren, zaten we nu
ter afwisseling onder de notenboom in een gezellige kring.
Bij het echtpaar Bercht, zijn we te gast op deze zomeravond.
We missen een paar leden maar de kring is groot genoeg
om gezellig met elkaar te kletsen.
Het vorige succesvolle kasbezoek was bij Andre van Zuijlen
en hij nam de uitnodiging van Ludwig aan om ook bij hem te

In een kring bij de notenboom (foto Ludwig)

komen kijken. Ook hij was onder de indruk van de grote
verzameling.
De verwondering over de hoeveelheid planten is wel een
constante. Iedere keer nieuw en toch vertrouwd: een grote
kas en veel, veel, veel planten. Speciaal staan we even stil
bij de naar de gastheer vernoemde plant, de Gymnocalycium
berchtii. Hij vertelt aan Annie en Tonnie (zij vonden na veel
omzwervingen het adres) een beetje trots over de
achtergrond van deze plant.
Een lekker glas wijn, een zoutje en een mooie sfeer. Dit
hoort bij een jaarlijks kasbezoek in de zomermaanden. Een
beetje weemoedig nemen we afscheid: in september begint
weer het najaar en de daarbij behorende activiteiten. Op
naar 5 september bij Helicon. Het zal even wennen zijn:
waar is het glaasje wijn, waar het zoutje? Waar is het lekker
buiten zitten met elkaar onder een mooie boom, napratend
over de planten van de gastheer/gastvrouw?
Op naar de zomer 2018. Naar de volgende kasbezoeken.
Loes Jap-Tjong

De vondeling
Het moet ergens in 2009 geweest zijn. Loes en ik kwamen thuis van
een middagje winkelen. Bovenaan de oprit, naast de brievenbus,
stond een vierkante schaal met daarin een…..….. cactus. Niet
zomaar een cactus maar een zogenaamde ‘schoonmoederstoel’. En
niet zo’n klein minigevalletje, maar een al iets groter exemplaar. Ik
schat dat de plant toch al zeker 10 jaar oud moest zijn. Een
bijbehorend briefje ontbrak. Dan maar even in de brievenbus kijken.
Helaas, ook hier viel niets te halen. Dan maar speculeren. Was het
een afdankertje? Schoonmoeder overleden misschien? Dat zal dan al
wel even geleden geweest zijn want de plant zag er wel wat grauw en
stoffig uit. Je kon aan de plant zien dat hij op zijn vorige standplaats
niet al te veel licht gekregen had want hij was een beetje langgerekt
gegroeid. (zie de foto op de volgende bladzijde De vorige eigenaar
zal in ieder geval geweten hebben van mijn uit de hand gelopen
hobby en gedacht hebben dat in een kas vol met cactussen er altijd
nog wel eentje bij kon. En dat is ook zo. Ik zette de plant in de kas en
schonk er verder weinig aandacht aan. Maar de plant die vast en
zeker al jaren in die krappe schaal stond, met weinig grond, groeide
niet zo sterk. Wel groeide hij meer in de breedte dan in de hoogte
zodat de natuurlijke bolvorm meer benaderd werd. Dit jaar besloot ik
de plant maar eens te verpotten. Van de schaal die 15 bij 15 cm en 7
cm hoog was verhuisde hij naar een pot met een diameter van 22 cm
(zie de foto op de volgende bladzijde). De plant zelf is nu ongeveer
20 cm hoog en breed.
In het Duits heet de plant ‘Schwiegermutterstuhl’ (of Schwiegemuttersessel). In Frankrijk spreekt men van ‘Coussin de belle-mère’, in
Spanje van ‘Asiento de suegra’ en in Portugal wordt dat ‘Assento de
Sogra’. Ook in Italië gaan ze er voor: ‘cuscino della suocera’.
Allemaal vertalingen van schoonmoederstoel. De Engelsen hebben
het iets afwijkende ‘Mother-in-law’s-Cushion en geheel in lijn
daarmee spreken de Zweden van ‘Svärmors Kudde’ (schoonmoeders
kussen). Voor mensen die geen probleem hebben met hun
schoonmoeder is er een alternatief: in Duitsland de
‘Goldkugelkaktus’, in Engelstalige landen ‘Golden barrel cactus’ of
‘Golden ball cactus’ en ook in de andere genoemde talen is er een
overeenkomstige naam, waarbij ik de Franse variant ‘Ballon d’Or’
zeer welluidend vind. Maar de mooiste hebben ze in Spanje: ‘Bola de
Oro’. Dat zou een speciaal broodje van de bakker kunnen zijn.
Theo

De geadopteerde vondeling in 2013

In 2017 na het verpotten. De plant is hier ongeveer 20 cm hoog en breed.

In het tuincentrum
Cactussen en andere vetplanten zijn in het moderne interieur bijna
niet meer weg te denken. Alleen gaan die planten in de regel vrij
snel dood door gebrek aan licht en/of water en een overmaat aan
warmte (in de winter) en ongedierte.
Daar is ook een oplossing voor: namaak succulenten. Vorige
week was ik bij tuincentrum Groenrijk in Beneden Leeuwen. Daar
was een ruim assortiment aanwezig. Zie verder de foto’s.

