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Wat er weer allemaal aan de hand was

Het zit er weer op die mooie vakantie. Net als in dat liedje, maar dan
gaat het over een zomer. Dat zou wel erg lang geweest zijn.
Het vreemde van een reis die al eens gemaakt is in een andere
samenstelling is dat in je herinnering er dingen heel anders waren.
Ook het tijdsbegrip is heel anders en wat het belangrijkste is, er zijn
erg veel dingen veranderd.
Dit keer waren alle verblijfplaatsen voor de nacht besproken. Dit
heeft net zo veel voor- als nadelen. Het grootste voordeel is natuurlijk dat je ‘s avonds niet hoeft te zoeken. Wel is het zo dat op het
internet de dingen vaak mooier voorgesteld worden dan ze in werkelijkheid zijn. Toch is alles in alle redelijkheid verlopen.
Nadeeltje was misschien dat we een vast zitplaats bij het raam
geboekt hadden. Maar laat nu net op die plaats een blinde plek zijn
zodat we geen uitzicht naar buiten hadden. Er was natuurlijk wel
voor die plek betaald.
Bij de vorige reis dachten we dat de regen die er geweest was voor de
bloei van de woestijn had gezorgd. Dit keer stond de woestijn weer
even mooi in bloei als de vorige reis en nu zonder regen.
Grappig om nog te vertellen is dat Joke een echte vogelfanaat is en
dat ik voor de cactussen ga. Wanneer we dan ‘s avonds de foto’s op
de externe schijf zetten kon je zien dat ik net als Joke veel foto’s van
vogels had gemaakt en zij van cactussen.
Grappig detail is dat vrouwen anders kijken en zoeken dan mannen,
want iedere keer wanneer er iets bijzonders gevonden moest worden
was zij de eerste die de betreffende plant vond. Meestal ging het hier
om kleine plantjes die nog in het zand verscholen gingen. Een punt
werd daar nooit van gemaakt, het feit dat de plant gevonden werd
was het belangrijkste en dan maakte het niet uit wie hem het eerste
vond. We kijken beide terug op een zeer geslaagde reis.
H.V.
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Plant van de maand
Cumulopuntia sphaerica
Tijdens onze Chili-reis zijn we zo
goed als overal deze cactus tegen
gekomen. In de beschrijvingen
lezen we dat de plant van Santiago
tot in Peru voor komt.
Op de beide foto’s is te zien dat
de plant in meerdere kleuren kan
bloeien. Dit varieert van geel tot
rood en met een groot aantal tussenkleuren.
In tegenstelling tot de tephrocactussen in Mexico heb je hier weinig last van afzonderlijke leden die
zich in de rand van je schoenen nestelen. Toch zitten er behoorlijke
glochiden aan de plant dus aanraken is niet aan te bevelen.
Het verspreidingsgebied heeft een jaarlijkse regenval van 800 tot
100 mm per jaar. Hier wel duidelijk rekening mee houden tijdens de
winterpauze. De plant is nogal rotgevoelig.
Bij de beschrijving van de plant lezen we dat het een plant is die in
de zomer groeit. Hij is een langzaam groeiende plant die graag aan
het eind van de winter verpot wil worden. Zorg wel voor voldoende
ventilatie en vooral droogte. Een keer per jaar bemesten. De plant
verdraagt -5 0C, maar een ideale overwinteringstemperatuur is 5 0C.
We kunnen de plant vermeerderen door te zaaien of te enten.
Bij het verpotten kunnen er makkelijk leden af breken. Deze kunnen dan opgepot worden en zullen
na redelijke tijd wortels vormen.
Zorg wel voor een temperatuur
van rond de 20 0C en een droge
bovenlaag om rot te voorkomen.
Door zijn rijkelijke bloei is de
plant een aanwinst voor de verzameling. Ze kunnen te zijner tijd
een schitterend kussen vormen dat
rijkelijk kan bloeien.
H.V.
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Fotogalerij
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Een dagje Chili

Dag 2 Santiago - Maitencillo 27 september

Deze reis heb ik samen gemaakt met Joke
Stomps, de onderwijzeres waar mijn kinderen destijds in de klas gezeten hebben.
Wanneer we wat op de vlucht aan
zouden kunnen merken was het dat we
betaald hadden voor een plek aan het
raam. Laat daar nu net geen raam zijn
maar een stuk blinde muur. Gelukkig
konden we van Buenos Aires tot Santiago wel voor een raam zitten, waardoor
we een schitterend uitzicht hadden over
het Andesgebergte met zijn besneeuwde
toppen. Regelmatig hadden we tijdens
onze verdere tocht regelmatig zicht op
deze besneeuwde toppen.
Bij aankomst in Santiago verliepen de
douane formaliteiten zeer voorspoedig
en ook was de koffer redelijk op tijd van
de band. Waarschijnlijk door toch wel
wat vermoeidheid door de reis door een
opdringerige taxibediende beduveld.
Hij bracht ons naar het verhuurkantoor
in de stad, terwijl er op de luchthaven
een auto op ons stond te wachten. Zeker
een punt voor een volgende keer om daar
beter op te letten.
Op het kantoor waren ze zeer behulpzaam en zeiden dat ze er bij het taxibedrijf werk van zouden maken, kortom
binnen de kortste keren waren we op weg
met een Suzuki Alto. Wel wat klein wanneer je mijn auto gewend bent, maar hij
heeft de hele reis trouwe dienst bewezen
zonder ook maar een enkel pechmoment.
Van het kantoor kregen we een kaartje
om zo snel mogelijk de stad te verlaten
en om ook zeer snel op de 5 te komen.
Dit is de Pan-Amerikaanse Route die van
het noorden in Canada tot in het zuiden
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van Chili uit komt. Des te verder je bij
de hoofdstad weg kwam, des te rustiger
werd het op de weg.
Op de heuvels aan weerskanten van de
weg waren al op diverse plaatsen eulychnia’s te zien en ook zagen we zo hier en
daar een puya. Een enkele in bloei, maar
de meesten waren nog van vorig jaar
en waren alleen maar zwart, terwijl de
nieuwe groei mooi fris groen was met zo
hier en daar een bloeiend exemplaar.
De bermen van de weg stonden bezaaid
met slaapmutsjes en uiteraard moest er
een keer gestopt worden om hier een
foto van te maken.
Bij Nogales nemen we de afslag om
bij Maitencillo te komen. Het zoeken
kostte nogal wat moeite, zeker omdat
je de Spaanse taal niet machtig bent en
omdat er waar weinig mensen wat Engels
spreken.
Toen we Maitencillo bereikt hadden
bleek dit achteraf een lang lint te zijn en
namen we iets te snel een afslag. Ook nu
weer zoeken en uiteindelijk kregen we in
een supermarkt de benodigde informatie
om het hotel te vinden.
Alles in dit dorp stond in het teken van
het surfen, zo ook dit hotel. Echt luxe
was het niet maar na een vermoeiend
reis en daarna een vermoeiende zoektocht ben je blij met een plek waar je de
nacht door kunt brengen.
We hadden een kamer met een stapelbed, maar aangezien we geen van beiden
bovenin wilden slapen kregen we ieder
een eigen kamer. Dit had wel het nadeel
dat onze koffers naar de eerste en tweede
etage moesten. En dat op een te smalle
trap.
Op de cactussen langs de weg na waren
hier in het dorp en omgeving weinig cactussen te zien. We kwamen dus echt op
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Joke haar hobby uit; vogels. Nu leverde
de wandeling die we langs het strand
maakten voldoende stof op om een aantal leuke plaatjes te schieten.
Omdat we op het zuidelijk halfrond
zaten begon hier net de lente en dat was
aan de restaurantjes en strandketen te
merken, ze waren zich allemaal aan het
voorbereiden op het komende seizoen.
Gelukkig vonden we een gelegenheid die
wel open was en voor een redelijke prijs
een smakelijke maaltijd op tafel wist te
zetten.
Bij terugkomst in het hotel de aantekeningen voor de dag bijwerken en in het
vogelboek nasnuffelen wat we allemaal
gezien hadden.
Redelijk op tijd zochten we onze slaapvertrekken op om van een welverdiende
nachtrust te genieten.
H.V.
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Puzzel
1
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Horizontaal

63

74
79

85

46

40

52

68

1 erg, 4 vis, 10 buil, 13 advies, 15 vogel,
16 jong dier, 18 familielid, 19 insect, 21
onbemiddeld, 23 vertrek, 25 vreemde
munt, 27 kasteel in Nederland, 30
bijbels figuur, 31 deel van het been, 33
weekdier, 35 plant, 36 aardgas maatschappij, 38 mannelijk dier, 39 sportterm, 41 emmertje, 43 zot, 45 artsen
zonder grenzen, 47 Frans lidwoord, 48
kledingstuk, 50 onbepaald voornaamwoord, 53 persoonlijk voornaamwoord,
55 stuk maken, 57 levenloos, 59 lidwoord, 61 ten bedrage van, 62 laag, 64
achting, 65 plaats in België, 68 plaats in
154

45

57

73
77

39

56

72

18

30

51

67

12

34

44

61

11

24

38

50

66

10
17

29

37

49

9

23

33

48

65

22

28

42

54

8
16

32

41

7

21

36

59

6

15
20

35

53

5

81
87

88
91

Verticaal

1 stuk, 2 water in Brabant, 3 mannelijk
dier, 5 water in Brabant, 6 schelpdier,
7 buurtschap bij Vaals, 8 lengtemaat,
9 verf, 11 slotwoord, 12 letters, 14 wapen, 17 plaats in Brabant, 20 getal, 22
watervlakte, 24 indien, 26 landbouwgereedschap, 28 gratie, 29 verkoopplaats,
32 inwendig orgaan, 34 eensnarige
viool, 35 stengel, 37 kreupel, 40 lengtemaat, 42 viseter, 44 papiermaat, 46
wildebeest, 49 beschadiging, 51 uniek,
52 stekel, 54 tevergeefs, 56 nobel, 58
rangtelwoord, 60 ooit, 63 onraad, 65
merkteken in vaarwater, 66 venster,
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India, 70 bar, 72 plaats in Amerika, 73
waterdoorlatend, 75 meisjesnaam, 77
vruchtvocht, 79 president van Irak, 81
en volgende, 82 voegwoord, 84 ruzie,
86 dat is, 87 op die tijd, 89 drinkgerei,
91 stromend water, 92 hemellichaam.

67 onderricht, 69 Roemeense plaats,
71 geschenken, 74 rechter, 76 mohammedaans schriftgeleerde, 78 stoot, 80
aanwijzend voornaamwoord, 83 voorzetsel, 85 muzieknoot, 88 er achter

Onder de inzenders van de goede oplossing van de puzzel wordt een
plantje verloot.

Kruipbrem bloem
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Twee hobby’s gemakkelijk te combineren

We gaan ook deze maand door met drie planten van ons eigen flora.
Als eerste de grijze mosterd
(Hirschfeldia incana) uit de
familie van de Kruisbloemigen
(Brassicaceae). Deze 1-jarige
plant wordt ook wel Pluimraket
genoemd. Hij kan wel tot 1 meter
hoog worden en geeft zijn gele
bloemen van juni tot in oktober.
Hij komt voor op open vochtige
en voedselrijke zandgrond. In
Nederland zeldzaam maar tussen
1950 en 1975 heeft hij zich in veel
steden ingeburgerd. Anders dan
de naam doet vermoeden is deze
plant geen directe familie van de
zwarte en witte mosterd. Hij is de
enige soort Hirschfeldia in Nederland. Is vernoemd naar Christiaan
Cay Lorenz Hirschfeld een Duits
botanicus van 1742 tot 1792. Zijn
naam heeft hij te danken aan de
kleur van de bladeren en niet
aan de zaden, zoals bij de witte
en zwarte mosterd, de zaden zijn
bruin. In Griekenland worden de
bladeren wel in salades gegeten.
De tweede plant is de kruipbrem
(Genista Pilosa) uit de vlinderbloemigen familie (Leguminosae). Het is een giftige, groenblijvende struikje dat maximaal
30 cm hoog wordt. Hij staat in
Nederland op de rode lijst als
zeer zeldzaam en sterk afnemend.
Een paar rassen worden in de
tuinen gebruikt zoals Goldlocks,
Lemon Spreader en Vancouver
Gold. Het struikje heeft zijn gele
bloemen van april tot juli. Het
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struikje wordt ook wel heidebrem
genoemd. Genista is als naam
afkomstig van het Keltisch woord
gen wat klein struikje betekend en
pilosa betekend harig, de onderkant van de bladeren zijn harig.
De plant komt voor op droge,
voedselarme zandgrond zoals
heidevelden.
En nu alweer de derde plant het
blauw walstro (Sheradia arvensis)
uit de sterbladigenfamilie (Rubiaceae). De plant komt voor op
vochtige open plaatsen in grasland en wordt als onkruid beschouwd in kalkrijke akkers. Dit
plantje is afkomstig uit de landen
rond de Middellands Zee. De plant is in Nederland vrij algemeen.
Het plantje wordt tot 25 cm hoog en de lila soms witte bloemen
verschijnen van juni tot ver in de herfst. Van deze eenjarige planten
komen veel ondersoorten voor.
Dit was het dan alweer maar volgende maand weer drie planten.
Jur
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Steengoed

Bolchrysant
Ofschoon de echte herfst al begonnen is, begint bij mij in de rotstuin
het ‘Voorjaar’ als het aan de Anemone coronaria ‘Mr. Fokker’, Iberis
pruitii en de astragalus ligt. Ze staan in knop of zijn al in de bloei.
Maar de herfst is toch begonnen, een bonte merel eet de laatste
vruchten van de taxus, een jonge pad heeft mijn cactuskas uitgezocht
als winterverblijf en mijn bolchrysanten staan voor het derde jaar te
bloeien.
Drie jaar geleden kocht ik twee oudroze bolchrysanten om de entree
bij de voordeur op te vrolijken. Ze werden in blauwe vaasachtige
potten gepoot. De planten hebben, omdat de plaats overdekt is, de
winters buiten doorgebracht. Bij 3 tot 5 graden vorst werden de
potten met noppenfolie beschermd. Bij strengere vorst worden ze
binnen gezet. In het voorjaar wanneer het eerste groen onderaan de
stelen verscheen werden de planten ingekort tot enkele centimeters
boven de grond. Twee jaar hebben ze in de vaaspotten gestaan. In
het voorjaar van 2017 zijn ze
verplant in lagere schalen. Ze
zijn daarin minder gevoelig
tegen beschadigen. Het hele
jaar hebben ze met pot en al
in de tuin gestaan. Nu in de
derde week van oktober staan
ze in volle bloei en staan ze
weer in het zicht en ik moet
zeggen ze zijn nog nooit zo
mooi geweest. De bolvorm
is veranderd in een polvorm,
daardoor krijgen de planten
een bepaalde luchtigheid.
Belangrijk is dat de planten
regelmatig vloeibare mest
krijgen en de potgrond niet
uitdroogt. Ook moeten de
planten beschermd worden
tegen harde wind of stoten.
De takken die snel verhouten
scheuren af bij grond waardoor de vorm verloren gaat.
Voor herstel moet je weer een
jaar wachten.
Trudy
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Met een boekje in een hoekje
En zo’n fijne vakantie gehad en dan ook nog een nieuw boek, het kan
niet op lijkt het wel.
Ook dit is weer een uitgave van de KUAS, de Duitse cactusvereniging en is dus alleen te bestellen door leden van de deze vereniging
en dan ook nog een exemplaar per persoon. Op deze manier omzeilen zij de BTW.
De schrijvers Thomas Boeuf, Michael Greulich en Michael Bechtold
hebben hun krachten gebundeld en hebben dit werk voor de Duitse
vereniging samengesteld.
Na de gebruikelijke inleiding met een aantal wetenswaardigheden
van de planten. Het volgende hoofdstuk geeft een summiere beschrijving van de geschiedenis van de planten
en het gebruik er van. Zowel de vezels als het sap worden
gebruikt.
Op een kaartje wordt dan omcirkeld weergegeven waar
de planten van oorsprong voor kwamen.
Bij de kultuur van de planten worden dan achtereenvolgens het overwinteren, de winterhardheid, het substraat,
het verpotten, het water geven, de bemesting, de bloei, de
vegetatieve vermeerdering, de generatieve vermeerdering
en de plantenbescherming.
De schrijvers gaan dan over tot de in alfabetische volgorde beschrijving van de afzonderlijke soorten.
Hierbij zijn de planten zeer in het kort beschreven. Bij iedere beschrijving staan een of meerdere foto’s. de foto’s van de planten zijn
goed en scherp en maken dat de afzonderlijke planten duidelijk
herkenbaar zijn.
Achteraan in het boek wordt ruimte ingedeeld om een aantal hybriden te tonen en te beschrijven. Hierbij wordt een hybride genoemd
en daaropvolgend de beide ouders die voor dit product gezorgd hebben. Vervolgens een aantal exemplaren met of een witte streep op het
blad of een witte rand aan het blad. Hier staan een aantal zeer mooie
exemplaren die in mijn verzameling beslist niet zouden misstaan.
Tot slot krijgen we nog een kleine literatuurverwijzing.
Al met al een alleraardigst boekje dat op eenvoudige wijze de planten
behandelt. De grote verdienste is voor mij het duidelijke fotomateriaal waardoor herkenning van de planten zeer duidelijk is.
Erg makkelijk om snel even een plant op te zoeken.
H.V.
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Onder ons gezegd
Verslag van de ruilavond op donderdag 12 oktober 2017.
We missen een paar trouwe leden, te weten Henk die met vakantie
is in Chili en Diddy en Rob. Diddy krijgt een injectie in haar oog in
Nijmegen en ze is daar niet op tijd van terug en het is afwachten hoe
ze zich dan voelt. Bertus en Lies Scholten zijn er ook niet evenals
Cees Leyenaar en Henk Roozegaarde. We houden vanavond onze
ruilavond waar weer allerlei planten van eigenaar verwisselen. Het is
altijd gezellig, je hebt eens ruim tijd om met iedereen ervaringen uit
te wisselen en bij te kletsen.
In november zou misschien Jan Lubbers een lezing houden maar dat
gaat niet lukken. De gezondheid van Jan laat dit niet toe. Jurrie en
Trudy zullen deze avond nu verzorgen.
Jur heeft een adres tussen Enschede en Lonneker waar heel veel
tuinplanten zijn te zien en ook wat te koop. Daar gaan we op een van
onze tuinavonden in 2018 naar toe.
In december hebben we alweer de laatste avond van dit jaar met
foto’s en veel met elkaar praten.
Annie

Anemone coronaria ‘Mr. Fokker’
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Agenda
Uitnodiging voor de bijeenkomst op donderdag 14 december 2017
in de “Kruidenhof te Mallum” in Eibergen.
Aanvang 8 uur.
Agenda:
1.
2.
3.
4.

Opening. Mededelingen. Ingekomen stukken.
Foto- en praatavond.
Rondvraag.
Sluiting.

Agenda donderdag 9 november 2017:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening. Mededelingen. Ingekomen stukken.
Reisverslag Jurrie over Noord-Italie.
Pauze en verloting.
Reisverslag Trudy over Madeira.
Rondvraag.
Sluiting.

Met vriendelijke groeten en tot ziens,
Het bestuur.
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Jaarprogramma 2017

14 Januari

Henk Viscaal lezing Namibie 2016.

9 Februari

Jaarvergadering + Piet Hoogers.

9 Maart

Lezing Ludwig Bercht.

13 April

Geert Borgonje over zijn eigen tuin.

6/7 Mei

Lenteweekend.

11 Mei

Praktijkavond.

27 Mei

Cactusreisje.

8 Juni

Tuinbezoek Johan van Dijk.

14 Juli
Augustus

Tuinbezoek Henk Viscaal.
Vakantie.

7 September

Gert Ubink lezing.

12 Oktober

Ruilavond.

9 November

Reisverslagen van Trudy en Jur.

14 December

Praat / Spel ? Fotoavond.
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