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Uitnodiging
Nijmegen, januari 2017
Geacht medelid,
Hierbij nodigen wij je uit voor de
jaarvergadering op dinsdag 7 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 2017
8. Bestuursverkiezing
9. Benoeming
afdelingsvertegenwoordiger bij de
ALV
10. Jaarprogramma 2017
11. Bijzondere plantenmarkt
12. Noviocactum
13. Rondvraag
14. Sluiting
Ad 8.Theo Heijnsdijk is aftredend maar
wel herkiesbaar. Andere kandidaten voor
de functie van voorzitter kunnen zich
aanmelden bij het bestuur.
Na de vergadering is er waarschijnlijk
voldoende tijd over om over van alles en
nog wat van gedachten te wisselen.
Riet Maessen, secretaris

Verslag
Nieuwjaarsborrel bij Theo en Loes 10 januari 2017
Voor mij persoonlijk maar ook voor Ludwig stond deze hele dag in
het teken van “SUCCULENTA”.
Voor mij al vroeg in de ochtend, namelijk om half 8 stond Ludwig
aan de deur om samen naar Henk Viscaal te Ruurlo te rijden om
de laatste correcties door te voeren van het februari nummer 2017.
Daar zijn we dan doorgaans tot een eindje in de middag mee
bezig. Nadat we weer in de Weezenhof waren heeft Ludwig nog
een kort bezoek gebracht aan Jan Reijnen om vervolgens bij mij
gezellig op de bank een nasimaaltijd te nuttigen en dan op naar de
Nieuwjaarsborrel!
Ik moest nog even wachten op Johanna en toen zij kwam reed zij
met mij mee om dan eerst nog Kees op te halen en dan door naar
Theo en Loes. Daar aangekomen was Loes al druk bezig de
aanwezigen van koffie en taart/vlaai te voorzien. Later heb ik de
gasten geteld en uiteindelijk waren er 18 leden en huisgenootleden
aanwezig. “Andere” partners waren er dit jaar niet bij.
Nadat ik ook koffie en taart had genoten ging ik toch maar weer
eens even in de kas van Theo kijken.
Blikvanger, gelijk bij binnenkomst is natuurlijk de grote
“schoonmoederstoel”. Goed uitkijkend van wat er allemaal op de
grond staat heb ik toch een rondje kas gedaan. Altijd weer leuk.
Terug in de huiskamer kwamen de “jongere” leden binnen. Zowel
Tonnie en Annie alsook Anton hadden een beetje gedwaald in het
“Maas-Waal gebied”. In het donker daar je weg vinden is ook niet
zo gemakkelijk als je er voor de eerste keer komt.
Poes “Moos” was ook volop in de belangstelling, het poesje dat
een half jaar eerder door Loes mee naar huis werd genomen
tijdens ons bezoekavond bij Tonnie en Annie.
Ik merkte op dat menigeen een keertje van plekje veranderde en
overal waren levendige gesprekken. Intussen zorgde Loes op een
geweldige manier voor de catering (ik denk niet dat zij rustig heeft
kunnen zitten) en werden we later nog getrakteerd op een warm

saucijzenbroodje. Het was gezellig en iedereen vertrok pas laat
naar huis.
Riet

Moos aan tafel

JAARVERSLAG 2016
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:
2017 Theo Heijnsdijk, voorzitter
2018 Johanna Jongekrijg, penningmeester
2019 Riet Maessen, secretaris
Bibliothecaris: Lieda Dekker
Redactie NOVIOCACTUM: Theo Heijnsdijk
2. Contributie.
De contributie bedroeg €15,00. Contributie huisgenootleden €7,50.
3. Ledenbestand.
Op 1 januari 2016 telde de afdeling 25 leden, waarvan 1 erelid en 4
huisgenootleden.
Er kwamen geen nieuwe leden bij en ook vielen er geen leden af
zodat het jaar werd afgesloten met een gelijk aantal leden.
4. Bijeenkomsten.
De bijeenkomsten waren bij Helicon opleiding, de VMBO Groen
Helicon Nijmegen, Marga Klompélaan 37.
De traditionele Nieuwjaarsborrel in JANUARI was bij Johanna
Jongekrijg thuis.
Op de jaarvergadering in FEBRUARI werd Riet Maessen herkozen
als secretaris. De rest van het bestuur bleef ongewijzigd. Lieda
heeft inmiddels de afdelingsbibliotheekboeken opgeslagen in haar
eigen huis. Theo is redacteur geworden van het digitale
“NOVIOCACTUM”, de opvolger van ons afdelingsblaadje op papier
het “AUREOOL”. In de jaarvergadering vertelde Daniël ook nog het
een en ander over de website van SUCCULENTA.

In MAART hebben we het met zijn allen gehad over alle aspecten
van het zaaien. De zaden voor de zaaiwedstrijd werden uitgedeeld
en er verscheen zelfs een special editie van “NOVIOCACTUM”
In de APRIL bijeenkomst kwam Hans Huizing met een lezing
getiteld “Lithops, een passie”.
In MEI had Mireille Riesenbeck voor ons een macro-quiz in elkaar
gezet.
In JUNI gingen we op kasbezoek bij Annemiek van Ling. En
natuurlijk in juni weer onze bijzondere planten-markt in de Kolping,
de 39e !
In JULI kasbezoek bij Tonnie en Annie. Bijzonder omdat het ons
eerste bezoek was bij deze nog “jonge” leden. In AUGUSTUS
gevolgd door kasbezoek bij Lieda, ook bijzonder omdat we nu in de
gelegenheid waren haar nieuwe woning en omgeving te bekijken.
Ook was in juli ons dagje-uit. Deze keer helemaal naar het
noorden. We bezochten Anjo en Coby Keizer, kwekerij Bronsema,
Gerard Geling en tenslotte nog Wolter ten Hoeve.
In SEPTEMBER vierden we voor de gelegenheid bij Riet thuis een
klein feestje: 80 jaar afdeling Nijmegen. Niet helemaal terecht zoals
Theo later uitlegde namelijk dat wij eigenlijk 1935 als
oprichtingsjaar zouden moeten hanteren.
In OKTOBER kwam Wiebe Bosma en gaf een geweldige presentatie
“Faranji in Ethiopië”.
In NOVEMBER zaailingen keuren en praatavond over zieke planten.
Het aantal meegebrachte zaailingen was teleurstellend. Tijs
Kierkels gaf in de DECEMBER maand een boeiende lezing over de
Azoren.
5. Financiën.
Zie hiervoor het financieel verslag van de penningmeester.
6. Slotwoord.
Het was het jaar van NOVIOCACTUM, onze nieuwe digitale
nieuwsbrief. Nu, eind 2016 kunnen we best trots zijn op ons digitale
afdelingsblad. Het ziet er zeer verzorgd uit, de foto’s komen
natuurlijk veel beter uit in kleur dan in de oude zwart-wit papieren
versie. Ook is gebleken dat het niet alleen maar een droge

opsomming is van verslagen en aankondigingen. Alle lof voor Theo
die er telkens weer een mooi geheel van maakt.
Bij “onze” Helicon opleiding aan de Marga Klompélaan zijn we
inmiddels al aardig gewend alhoewel het nu met de nieuwe
directeur niet zeker is of we daar kunnen blijven. We moeten
afwachten wat 2017 ons brengt.
Namens het bestuur de allerbeste wensen.
Januari 2017, Riet Maessen, secretaris

De schoonmoederstoel van Theo in januari 2017. De diameter
van de plant is ongeveer 50 cm.

Voorlopig jaarprogramma 2017
10 jan

Nieuwjaarsborrel bij Theo en Loes

7 febr

Jaarvergadering +

7 maart

Andre van Zuijlen lezing over Chili

4 april

Hans Huizing: bollen en knollen van Zuid Afrika

9 mei

?????

6 juni

Kasbezoek Gerard en Truus

18 juni

40e Bijzondere Plantenmarkt in de Kolping

4 juli

Kasbezoek Andre van Zuijlen

1 aug

Kasbezoek Ludwig

5 sept

Zaailingen en “iets” met planten ; doe-avond

3 okt

Lezing Ludwig

7 nov

Makroquiz

12 dec

Lezing door eigen leden: Tenerife/ La Palma

Een praatje bij een plaatje: Haemanthus albiflos

Haemanthus albiflos in bloei
Tijdens de nieuwjaarsborrel bij Loes en mij werd ook de kas druk
bezocht. Ik kreeg nogal wat vragen over mijn Haeamanthus albiflos
die op dat moment getooid was met knalrood-oranje vruchtjes.
Normaal zitten die verborgen tussen de bloemresten maar dit jaar
zijn ze goed zichtbaar doordat slakken de bloemen weggevreten
hadden. Kennelijk had dat de plant niet verhinderd om toch
gewoon door te gaan met vruchtzetting en vruchtontwikkeling. Het
feit dat ik over slechts één bloeiende plant beschik, toont wel aan
dat de soort zelffertiel is.
In eerdere jaren had ik al ontdekt dat die vruchtjes bestaan uit een
dun velletje met een transparante, gelatineachtige inhoud.
Daarbinnen schemert een kort groenig ‘steeltje’ maar er is
helemaal niets te ontwaren dat op een zaadje lijkt. Toen ik ooit een
aantal van die bolletjes op een schotel had liggen, zag ik op een

dag dat er spontaan
groene stengeltjes uit
begonnen te groeien. Ik
heb die toen in een
potje geplant met het
groene stengeltje
uiteraard netjes
omhoog gericht, maar
die eigenwijze dingen
dachten er heel anders
over en bogen zich om
het bolletje heen weer
naar de grond. Eerst
Een ontveld vruchtje met beginnend kiempje
dacht ik nog dat het dan
misschien een wortel
was maar ook dat bleek niet het geval. Na nog een paar keer
proberen kwam ik er achter dat het stengeltje een soort verkenner
is die eropuit gestuurd wordt om een geschikte plek te zoeken.
Zodra die gevonden is gaat vanaf die plek een echt plantje groeien.
Ik kwam er ook achter dat door die rode velletjes de vruchtjes
nogal makkelijk gaan schimmelen. Daarom wrijf ik tegenwoordig
onder de lopende kraan de vruchtjes voorzichtig tussen duim en
wijsvinger waardoor het
velletje scheurt en het
veerkrachtige
gelatineachtige bolletje
naar buiten floept. De
vruchtjes laat ik vervolgens
gewoon droog op een
schoteltje liggen tot er het
groene stengeltje er uit
begint te groeien. Dan pas
leg ik ze in een potje met
grond waarna de jonge
plantjes zich probleemloos
ontwikkelen.
De ‘verkenners’ groeien naar de grond

Theo Heijnsdijk

Aan de uiteindes van de ‘verkenner’ ontwikkelen zich de jonge plantjes

Gelezen in FLORALIA, geïllustreerd weekblad
2 februari 1933
Wat komen zal in de cactus-verzameling!
Zien we daar geen knop in die Gasteria?
... Is 't niet, of de stekels beginnen te
glimmen?
Januari 1933. Begin van een nieuw jaar.
Begin van nieuw leven en nieuwe groei.
Nauwkeurig slaan we onze verplanten
gade, zien we daar geen knop in die
Gasteria?
De Phyllocactussen zien er best uit,
glanzend groen, zouden ze veel bloemen geven dit jaar? We
houden ze nu wat vochtiger. Komt daar niet reeds een dik wollig
begin? Het kan een knop zijn. Elken dag kijken we uit naar
veranderingen.
Als het een zwoele zonnige morgen is, worden we overmoedig, we
willen wel meer water geven, maar oppassen, gauw geven we te
veel en er kunnen nog zooveel koude dagen komen. En toch!
We kijken naar onze kleine Echinocactus minusculus, altijd een
van de eerste. ze ziet er frisch uit, zien we al geen rood puntje
verschijnen? Onze bolcactussen, wat gaven ze ons het vorig jaar
een weelde van bloemen, wat verzorgen we ze nu als kostbare
kleinooden om dit jaar weer te kunnen genieten van deze
wondervolle exotische verschijningen. In mijn bezit is een
Echinocactus bicolor tricolor K. Sch., een dubbel exemplaar.
Zooals u ziet op bijgaande foto, verraste ze mij het vorige jaar met
twee bloemen. Nu staat ze reeds lang weer zonder haar schoone
bloementooi, maar zij zal niet lang meer wachten zich op te maken,
is het niet of haar stekels beginnen te glimmen en te kleuren?
Op een zonnige morgen geven wij haar wat meer water, maar niet
te voorbarig zijn, het is nog geen voorjaar.
En toch! Toch bemerken wij nieuw leven, nieuwe groei bij onze
vetplanten.
J.J.B.B.

Voor u gelezen in de Volkskrant (van 19 januari)

Als je naar La Palma gaat dan moet je beslist een wandeling
maken in de Barranco de las Angustias. Daar vind je onder andere
de prachtige Aeonium nobile. Zie de
Noviocactum van 2016 waarin een
paar foto’s van Tijs Kierkels van deze
grote, schitterend roodbloeiende plant.
Er is maar één weg die er naar toe leidt
en die is best lastig te vinden. Maar als
je bovenstaand verkeersbord met
Nederlandse toelichting tegenkomt dan
zit je goed. Op een gegeven moment
kruist deze weg de Barranco. Daar kan
geparkeerd worden. Verder rijden over
de weg is vrijwel onmogelijk. Dat doen
alleen speciale jeep-taxi,s die je naar
het genoemde Los Brecitos kunnen
brengen. Vandaar kan je dan zelf weer
langs en door de kloof terug lopen naar
Loes in de droge
de auto.
Theo Heijnsdijk rivierbedding van de
Barranco de las Angustias

