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Wat er weer allemaal aan de hand was

Aan de lange rij van goede wensen, die jullie allemaal ongetwijfeld
ontvangen zullen hebben, wil ik die van mij graag toevoegen. Alweer
een nieuw jaar en het lijkt er op of de jaren steeds sneller gaan. Ga ik
echter na wat ik allemaal gedaan heb dit afgelopen jaar, dan heb ik
nog steeds aardig wat hooi op mijn vork. Misschien toch wat minder
gaan doen in het komende jaar? Nu zit dat niet in de aard van dit
beestje, dus ik zal er voor moeten waken om niet nog meer dingen
aan te halen. Maar ja alles wat ik doe is zo leuk.
Voor de hobby heb ik bij Succulenta en bij Ludwig een redelijk aantal
zaden besteld en heb de oude, verwarmde zaaibak weer in ere hersteld. Toch eens zien of ik het nog kan. Misschien komt dit wel door
een paar oude mammillaria’s die ik een 30-tal jaren geleden gezaaid
heb en waarvan het zaad toen afkomstig was bij dhr. Van Gelder. Bij
de zaden die ik nu besteld heb, heb ik vooral gelet op de bedoorning
van de planten. Sinds ik bezig ben met bims (ik heb de hele verzameling hierop over gezet) zie ik dat de bedoorning er met sprongen op
vooruit is gegaan. Zeker voor wat betreft een aantal gymno’s. Wanneer je die van boven af bekijkt dan is er van het plantenlichaam,
bijna niets meer te zien. Ook de lobivia’s geven in een keer langere en
zwaardere bedoorning. Deze planten benaderen allemaal de planten
die ik in de natuur gezien heb.
Voor het nieuwe jaar hoop ik dat onze afdeling weer eens wat
nieuwe leden mag begroeten. Maar welke vereniging hoop dat niet.
Trouwens wanneer ik het verslag van Annie lees over de afgelopen
decemberavond, waarin men elkaar nog steeds veel te vertellen heeft,
dan zit het met de huidige leden wel goed.
Wanneer er mensen zijn die in ons tijdschrift veranderingen of andere onderwerpen behandeld willen zien, maak dat dan kenbaar.
Of......doe zelf eens wat, we staan altijd open voor ideeën en suggesties.
H.V.
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Plant van de maand

Mammillaria fraileana

Tenminste zo staat er vermeld
op het etiket dat bij de plant
staat. Niets is minder waar. Na
enig snuffelen in de boeken
kom ik tot de ontdekking dat
het helemaal geen fraileana
is, maar dat het Mammillaria mazatlanensis moet zijn.
Vandaar dat de naam boven
het artikeltje is doorgestreept.
Helaas vinden we maar al te
vaak dat er verkeerde namen
bij een plant staan. De geldige naam heb ik gevonden in het door velen verguisde boek van
Reppenhage. Ook op het internet zijn er voldoende foto’s van deze
plant te vinden die bewijzen dat ik de juiste gevonden heb. In het
dikke boek van Pilbeam komt de naam fraileana zelfs niet voor.
Snel vergeten dus.
Afgelopen zomer heeft de plant met kleine tussenpozen regelmatig
bij mij in de kas staan bloeien en is dan een blikvanger van jewelste.
De plant wordt dan bijna helemaal aan het zicht onttrokken. Sinds
ook deze plant op bims is overgeplant is hij bijna explosief gaan
groeien.
Waren het eerst een paar stammetjes nu is het een hele schaal vol
doordat de plant sterk spruitend is.
De afzonderlijke stammetjes zijn tot 12 cm bij 5 cm Ø.
Er zijn 12 tot 18 randdoorns en 1-3 middendoorns. Deze varieren
van recht tot gehaakt. De bloemen zijn roze, De vrucht roodachtig
en de zaden zijn zwart.
De plant strekt zich over grote
afstrand langs de westkust
van Mexico uit. Bij mij stelt
de plant weinig eisen en heb
ik de plant als zeer bloeiwillig
ervaren. Na de bloei is hij wel
wat rommelig door de restanten van de bloemen. Even
weg halen en je hebt weer een
schitterende plant

H.V.
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Fotogalerij
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Een dagje Chili

4

Dag 4: Rondje Ovalle
We willen vandaag een bezoek brengen
aan het park “Valle del Concanto”.
Snel even aan de overkant de auto uit de
garage (nou ja garage) gehaald. Achter
het bankstel staat onder het afdak onze
auto. We zijn sneller de stad uit dan dat
we er gisteren in reden en nemen bij de
rotonde even buiten Ovalle de verkeerde
afslag. Op zich geen bezwaar, maar het
duurde wel erg lang voordat we het bord
voor de ingang van het park zagen. Bij
een bushalte vragen we twee dames de
weg die ze op wel zeer ludieke wijze
tekenden met zelfs de middenstreep van
de weg. We volgen de weg (tekening) en
na een tijdje zien we een roofvogel zich
tegoed doen aan het karkas van een dier
dat in het verkeer gesneuveld is.
Ik blijf in de auto zitten terwijl Joke een
paar foto’s van dit feestmaal wil nemen.
Ineens duikt uit het niets een holenuiltje
op en gaat op een paaltje vlak achter Joke
zitten. Dit wil ik ook fotograferen, maar
door het dichtslaan van de deur van de
auto vliegt het uiltje weg en kan ik onverrichter zake weer in de auto gaan zitten.
De tekening klopt feilloos en na een
tijdje zien we het bord dat naar de ingang
van het park wijst. Bij het park blijkt er
niemand bij de ingang te zitten en moeten we zelf de slagboom omhoog doen
en rijden we naar de parkeerplaats waar
we een bus en auto’s zien staan.
Van hieruit hebben we een schitterend
uitzicht over de heuvel en het dal. Voor
een vogelliefhebber als Joke moet dit een
waar paradijs zijn want soorten te over.
Ook ik kom als cactusliefhebber goed
aan mijn trekken. Wat een schitterende
grote exemplaren van eulychnia staan
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hier tegen de helling. De wandelroute
door het park staat goed aangegeven en
we kiezen als eerste om naar de petrogliefen te gaan. Dit zijn rotstekeningen,
maar dan heel anders dan de rotstekeningen die we in Namibië gezien hebben.
Grote stenen van 2-6 m Ø.
Gedurende de wandeling door dit
gedeelte van het park horen we aan een
stuk door het kabbelen van een klein
stroompje. Dit houdt in vogels en ja dan
weet je het wel. Zelf zie ik regelmatig een
muis, of iets wat daar voor door moet
gaan langs rennen. Ik blijf stil staan en
dan heb ik opeens een leuke foto van dit
beestje. Hier groeien aristrolochia’s als
bodembedekkers.
Wanneer we naar de picknickplaats
lopen blijkt dat daar een klas kinderen
bezit heeft genomen van alle tafels.
Ogenblikkelijk wordt voor ons een tafel
vrij gemaakt en kunnen we van ons
boterhammetje genieten. Achter de
parkeerplaats maken we dan nog opnames van badende vogels en een fraaie
blauwe libel. Een van de attracties zijn de
gaten die in stenen voorkomen. We gaan
dan een hek door en verlaten het park.
Om de hoek ontwaren we een schitterend cactuslandschap met eulychnia’s en
maihueniopsissen. Er staan er zelfs een
aantal in bloei en de kleur is rood of geel.
Het stroompje dat we steeds op de achtergrond hoorden loopt hier over het pad
en ik zie een aantal jonge visjes in de plas
op de weg. Joke vindt een piertje en het
is vermakelijk om de beestje om die veel
te grote pier te zien strijden. We hebben
onze dag zinvol besteed en hebben erg
veel mooie dingen gezien. Wanneer we
het park verlaten blijkt de portier nu wel
op zijn plaats te zijn en hij doet keurig
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netjes de slaboom voor ons omhoog.
Op weg naar de grote weg zien we weer
vele andere soorten van vogels maar die
gaan we een andere keer wel fotograferen.
Nu nog zien dat we het hotel vinden,
want gisteren was het een hele zoekerij
om het uiteindelijk te vinden,
Het geluk is met ons omdat we slechts
een keer hoeven te vragen en er toen
eigenlijk al vrij dicht bij waren.
Lekker gegeten in de stad en dan hopen
dat het vanavond niet zo’n herrie zal zijn
in het hotel als gisteravond.
H.V.
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Puzzel
1

2

3

4

12

27

40

51

63

64

65

75

86

53

66

82

61

83
87

38
45

50
55
62

67

68

77

Horizontaal

44

72

1 balletje papier, 4 devoot, 8 lang stuk
hout, 12 recht stuk van een vaart, 13
watervogel, 14 Nederlandse onderwijs televisie, 16 groente, 17 onder andere, 18 medisch specialist, 19 woonplaats,, 21 muzieknoot, 22 schijf, 24
levenslucht, 25 toegankelijk, 28 plaats
in Frankrijk, 30 plaats in Gelderland,
32 rondhout, 34 rivier in Zuid-Holland, 36 bergplaats, 37 gebogen been,
39 woonboot, 41 brok, 43 titel, 45 persoonlijk voornaamwoord, 46 liefdesgod, 48 meelspijs, 51 keukengerei, 53
vreemde munt, 54 plaats in België, 56
8

43

71
76

26

54
60

11

21

37

49

59

70

81

42

52

10

31
36

48

58

69

80

35

47

57

20

30

41

9
16

25

29
34

46

15

24

28

39

8

19

23

33

7

14

18
22

56

6

13

17

32

5

73
78

84

74
79

85
88

Verticaal

1 voor, 2 venster, 3 in orde, 4 insect, 5
geloof, 6 voorzetsel, 7 lelijk dier, 9 verbrandingsrest, 10 in je eentje, 11 weg
met bomen, 13 ouderwets, 15 bijwoord,
18 fris, 19 ten bedrag van, 20 kledingstuk,23 ondernemingsraad, 24 plaats
in Noord-Brabant, 26 via, 27 plant, 29
zuivelproduct, 31 leiriem, 33 deel van
het lichaam, 35 grote stommiteit, 38 insluiting van een vesting, 40 hoofd, 42
bijwoord, 44 anders genaamd, 47 mannelijk dier, 49 de datum, 50 boosaardig, 52 kloosterlinge, 55 twee zangers,
57 vogel, 59 deel van een boom, 61 stad
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Franse nv, 58 insect, 60 motorschip, 62
stad in de Filipijnen, 63 open plek in
een bos, 65 daarna, 68 plaats in Brabant, 69 getroffen, 71 reflector, 73 dergelijk, 75 haarkrul, 77 vulkoker, 79 muzieknoot, 80 lumen, 82 eveneens, 84
darmontsteking, 86 lichaamsdeel, 87
muziekstem, 88 gezwel

in Zuid-Korea, 64 vis, 66 automerk, 67
waar je behoefte aan hebt, 70 groente,
72 kleur, 74 soort onderwijs, 76 uitgeteld, 78 computerblessure, 81 persoonlijk voornaamwoord, 83 vogel, 85 koolmonoxide

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

Cotula coronopifolia
zie artikel Jur
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Twee hobby’s gemakkelijk te combineren
Weer een nieuw jaar en dus weer 11x een stukje schrijven over onze
mooie en interessante inheemse flora .
Als eerste deze maand het goudknopje (Cotula
coronopfolia) uit de familie van de samengesteldbloemigen (Compositae) Het is een 1-jarig
plantje dat oorspronkelijk uit Zuid-Afrika
komt en al sinds 1739 wordt gevonden in
Europa. Deze pionier komt voor op zonnige
open plaatsen die stikstofrijk zijn en nat. De
gele bloemen verschijnen van juli tot en met
oktober . De plant wordt tussen de 10 cm en 50
cm hoog. Colula betekent beker en coronopfolia betekent bladeren als een coronop.
Het tweede plantje is de duin averuit (Artemisia campestris maritima) ook uit de familie
van de Samengesteldbloemigen (Compositae). Deze vaste plant staat op de rode lijst
in Nederland en is nog steeds afnemend. De
plant wordt tussen 50 cm en 100 cm hoog
en heeft een wortel die wel 150 cm diep de
grond in gaat. De bladeren zijn grijs behaard
en voelen zijdezacht aan. De stengel heeft aan
de onderkant een houtachtige voet. Het is
een ondersoort van de wilde averuit (Artemisia campestris). De bloemen verschijnen van
augustus tot in oktober. De plant komt voor op
droge, matig voedselrijke, kalkrijke en humusarme zandgrond zoals de zeeduinen. Een
galmug veroorzaakt vaak galbulten. Artemisia
is vernoemd naar Artemisia de koningin van
Halicarnassa terwijl campester op het veld
groeiend betekent en maritima tot de zee behorend betekent.
De laatste alweer het kransmuur (Polycarpon
tetraphyllum) uit de anjerfamilie (Caryophyllaceae).
Een plantje dat oorspronkelijk uit het westelijk
gedeelte van het Middellandse Zeegebied komt
10
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en pas bekend in Nederland sinds de jaren
negentig en sinds 2007 voor het eerst in Assen
de meest noordelijke vindplaats tot nu toe. De
plant is sterk vertakt en groeit als kleine pollen
tussen tegels en langs gevels. De plant is 1-jarig
zelden overblijvend en wordt tussen 10 cm en
25 cm hoog. De bloemen verschijnen van juni
tot in september. Polycarpon betekent veel
vruchten voort brengend en tetraphyllum beteken4 4 bladeren.
Ik hoop dat 2018 voor ons allemaal geweldig mag worden.
Jur
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Steengoed

Delosperma

In de kas met succulente planten staan
al jaren planten uit de familie Mesembryanthemaceae, de middagbloemfamilie. Een familie met voornamelijk
vlezige cilindervormige bladeren, zoals
de geslachten Lithops, Conophytum, Aloinopsis, Trichodiadema en Delosperma.
De meesten beginnen na de zomer te
bloeien. Een enkeling in de kas bloeit
het gehele jaar. Sinds een jaar of vijf zijn
in de tuin ook een aantal delosperma’s
te vinden. Een paar brengen de winter
door onder de overkapping bij de voordeur, deze ligt op het zuiden. Bij vorst
worden de planten afgedekt met noppenfolie, met goed resultaat. Sinds vorig
jaar staat hier ook een vuurkorf gevuld
met lithopsen. Op een beurs is ooit een
schaal met lithopsen aangeschaft. Toen
die uit de schaal gegroeid waren moesten ze verplant worden. De vuurkorf die
op het punt stond om naar de kringloop
te gaan werd gevuld met deze planten.
Tot nu toe gaat het goed met de planten.
In de rotstuin staan sinds een jaar of
vijf ook delosperma’s. Een aantal zijn
na twee winters verdwenen (ze zouden
min 15 0C tot min 20 0C moeten kunnen verdragen). De delosperma’s die
zijn overgebleven zijn snelle groeiers en
hebben in twee jaar tijd een plek van wel
80 cm tot 100 cm in doorsnee in bezit
genomen. Regelmatig moet de snoeischaar er aan te pas komen om te zorgen
dat de buurplanten voldoende leefruimte houden. De prachtige straalbloemen
bloeien in de zomer en lijken wat op de
bloemen van de familie Asteraceae, de
composietenfamilie. Maar er is verschil,
de laatste bestaat uit samengestelde
12
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bloemen en dat doen de middagbloemen niet, deze zijn enkelvoudig zij hebben geen bloemhoofdje. Delosperma houdt van een goed
doorlatende bodem en een plekje in de zon. Delosperma Rise &
Shine, D.’Aberdeenense’, D. ‘Peach Star’ en D. ‘White Moonstone’
hebben het 2 jaar volgehouden tot 2017. Een vijftal staat nu twee tot
vier jaar in de tuin o.a., Delosperma lobatum, ‘Fire Spinner’, ‘Pink
Zulu’ en een mooi bloeiende violet soort. Hopelijk komen ze deze
natte winter ook goed door en kunnen we aankomende zomer van
de prachtige bloei genieten.
Trudy

AdRem Jaargang 38 (no 1) januari 2018

13

Met een boekje in een hoekje

Onlangs zijn de boeken en tijdschriften van Dhr. Braamhaar aan de
vereniging gegeven. Een van boekjes wat dat met de titel die op de
foto staat. Ik heb al redelijk wat boeken van Edgar Lamg, maar deze
ontbrak nog in de verzameling. Wat een toevalstreffer.
Het boekje dateert uit 1957 en aan een groot aantal namen zie je dat
er in de loop van de tijd aardig aan gesleuteld is.
Het boek begint met een index van de afbeeldingen, wat het zoeken
weer eens anders maakt want meestal zoek je die namen aan het
eind van het boek. Deze foto’s zijn allemaal zwart/wit, terwijl er een
aparte index is van de kleurenfoto’s. Deze foto’s zijn van een redelijke
kwaliteit. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat we
tegenwoordig wel heel erg verwend worden met de huidige druktechnieken. Voor die tijd was het echter zeer
mooi. Na de introductie komt een hoofdstuk genaamd:
“Wat zijn stapelia’s?”. Hij komt tot een 20-tal namen die
in die tijd bekend waren van dit geslacht. We hebben
intussen al een flink aantal namen zien veranderen en
misschien wel verbeteren. Hoofdstuk 2 draagt als naam;
de aantrekkelijkheid van het verzogen van stapelia’s.
De wijze van groeien is het volgende onderwerp dat
behandeld wordt. Eerst de afmetingen van de diverse
planten en dan de vormenrijkdom bij deze planten.
We vervolgen dan met een hoofdstuk over de bloei.
Eerst een aantal misvattingen uit de weg ruimen en dan
een aantal begrippen verduidelijken. Na dit kleine stukje theorie
krijgen we de afbeeldingen van een aantal stapelia’s in zwart/wit.
We gaan dan verder met de verspreiding van de zaden; nog steeds
een bijzondere gebeurtenis wanneer de zaaddozen open barsten en
de zaden door de wind of de tocht meegenomen worden.
We krijgen dan een hoofdstuk waarin ons wordt uitgelegd hoe we zo
succesvol mogelijk de planten kunnen kweken en verzorgen. Hij gaat
hierbij verder in op de samenstelling van de potgrond en de temperatuur voor het kweken van deze planten.
Hierna alfabetisch een aantal planten met hun afbeelding in zwart/
wit.
Een alleraardigst boekwerkje dat zeker al achterhaald is maar dat in
die tijd zeer bruikbaar was. Zeker waar het door een liefhebber van
deze planten geschreven is.
Het boekje is in de Engelse taal geschreven wat misschien een
bezwaar zou kunnen zijn, maar dit wordt voor een gedeelte door de
foto’s weer weggenomen..
H.V.
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Onder ons gezegd

Verslag van onze praat- en foto-avond op donderdag 14 december
2017.
Het was zoals gewoonlijk een erg gezellige avond met enkele fotoboeken en verder lekker kletsen en ervaringen uitwisselen.
Diddy en Trudy hadden voor hapjes en een drankje gezorgd, nog
bedankt hiervoor.
In mei komt Geert Borgonje een lezing bij ons houden. Nu is de
tweede donderdag op 10 mei en dat is Hemelvaartsdag. Dan wordt
het de eerste donderdag, 3 mei. Het lenteweekend is op 5 en 6 mei,
dus kunnen we op 3 mei niet terecht in de kruidentuin. Nu heeft
Trudy aangeboden om deze avond bij hen thuis te houden, zodoende
gaan we die avond naar Trudy en Ben in Neede. Noteer deze datum
alvast in jullie agenda.
Maandag aanstaande gaan we met enkele mensen naar Gerrit Melissen in Utrecht om verlotingsplanten te halen.
Verder is er weinig nieuws te melden. Ik wens iedereen heel fijne
feestdagen en een goed en gezond 2018 met veel groei en bloei in
onze planten.
Annie.

Een goed begin in het nieuwe jaar
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15

Agenda
Uitnodiging voor de jaarvergadering op donderdag 8 februari 2018
in de “Kruidenhof te Mallum” in Eibergen.
Aanvang 8 uur.
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening. Mededelingen. Ingekomen stukken.
Jaarverslag en financieel verslag.
Verslag kascommissie.
Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar Diddy Hoogstraten en Jur Hardiek.
Pauze en verloting
Diddy met een reisverslag.
Rondvraag.
Sluiting.

Eventuele tegenkandidaten voor het bestuur kunnen tot een
half uur voor aanvang van de vergadering aangemeld worden.
Agenda januari:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening. Mededelingen. Ingekomen stukken.
Henk Viscaal met lezing overChili.
Pauze en verloting.
Vervolg lezing.
Rondvraag.
Sluiting.

Met vriendelijke groeten en tot ziens,
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Het bestuur.

Jaarprogramma 2018
11 Januari

Henk Viscaal lezing Chili 2017.

8

Februari

Jaarvergadering + Diddy Hoogstraten.

8

Maart

Lezing Ludwig Bercht.

12 April

Gastspreker.

3

Geert Bourgonje. (In Neede)

Mei

5/6 Mei

Lenteweekend.

26 Mei

Cactusreisje.

14 Juni

Tuinbezoek Jur Hardiek.

12 Juli

Tuinbezoek Piet Hoogers.

Augustus

Vakantie.

13 September Gert Ubink lezing.
1

Oktober

Ruilavond.

8

November Gastspreker.

13 December Praat / Spel ? Fotoavond.
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