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UITNODIGING
Nijmegen, januari 2018
Geacht medelid,
Hierbij nodigen wij jullie uit voor de jaarvergadering op dinsdag 6
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 2018
8. Bestuursverkiezing
9. Jaarprogramma 2018
10. Bijzondere plantenmarkt
11. Noviocactum
12. Rondvraag
13. Sluiting
Ad 8.Johanna Jongekrijg is aftredend maar wel herkiesbaar.
Andere kandidaten voor de functie van voorzitter kunnen zich
aanmelden bij het bestuur.
Riet Maessen, secretaris

OPROEP
Naar verwachting zal de vergadering niet de hele avond is beslag
nemen.
Daarom vragen we iedereen om een plant (of misschien meer dan
een) mee te nemen waar je iets bij wilt vertellen. Een bijzondere
herinnering, bijvoorbeeld nog van je oma geweest. Of een zielig
stekje, uit de vuilnisbak gered, dat nu staat te pronken. Of een
bizarre groei, enz.
Op dinsdag 6 maart zal Theo vertellen over de plantengroei op
Madeira. Dit eiland wordt vaak ‘Het bloemeneiland’ genoemd
maar wel aangeduid als een ‘drijvende tuin’ en als ‘botanische
smeltkroes’. Dus dat belooft wat.

Aeonium glandulosum, een endemische soort op Madeira

Verslag
Onze nieuwjaarsborrel op 9 januari 2018
Als mensen samenkomen in bijvoorbeeld clubs of vergaderingen,
ontstaan direct gewoontes. Soms gaan deze gewoonten over
generaties heen en dan noemen we dit een traditie. Denk aan het
Sinterklaasfeest of een kerstviering. Het bijzondere aan tradities is
dat men deze graag in stand houdt, men mag er niet aan tornen.
Zie de heftigheid waarmee de discussie rond zwarte piet gevoerd
wordt.
Maar eigenlijk ontstaan tradities heel snel.
Een vaste plek aan de eettafel: ‘ons pap’ zit
altijd dáár. Vaste zitplaats aan een
vergadertafel of een vaste plek voor de
ligmat bij yoga. Het geeft een ordening die
lekker veilig is. Iedereen weet en kent zijn
plaats.
Vaste zitplaatsen worden heimelijk op non-verbale wijze of
openlijk geclaimd. Er worden duidelijke signalen uitgezonden als
een nieuweling zit of ligt op iemands vaste plek. Of iemand wordt
door de ‘eigenaar’ van die plek openlijk weggestuurd met ”hé hier
zit ik altijd”. Zelfs in bejaardenhuizen ontstaat een geprikkelde
stemming als een nieuwe bewoner de orde op deze manier
verstoort. Traditie lijkt dus rust te geven. Men weet waar aan en
waar af.
Als club kennen we vaste tradities: Theo is voorzitter, kasbezoek
bij elkaar in de zomer, het jaarlijks uitje en de nieuwjaarsborrel.
Dit nieuwjaarsfeest (ik kom al 32 jaar in club maar heb geen idee
hoelang onze nieuwjaarstraditie al bestaat) wordt jaarlijks bij een
van de leden thuis gevierd. Verschillende leden hebben reeds hun
huis vrijwillig opengesteld (Riet, Johanna, Theo, Nia en Jacques).
Dit keer zijn we weer te gast bij Nia en Jacques. Ook nu worden
we hartelijk ontvangen. Bijzonder want uit eigen ervaring weet ik
dat het toch altijd (overigens met veel plezier) hard werken is.
Bedienen lijkt simpel maar dat is het niet alleen. Het gaat immers
ook om sfeer maken, afwassen, ruimte in orde maken,
boodschappen doen. Een lekkernij bij de koffie en een aangekleed
borreltje vergroten zeker de sfeer.

Nee we hebben geen vaste
zitplaatsen aan de lange
gezellige tafel. Wel is de
samenstelling van de groep
vaak het zelfde. Ook dit jaar
meldt zich een vast groepje af
en ook dit vormt een traditie.
Jammer, juist ook met deze
leden zouden we graag eens
bijpraten.
Piet en Kees zijn er bij, het bestuur en de overige leden. Al dan
niet vergezeld door huisgenoten.

Hoe liep deze gezellige
avond af? ik zou het niet
weten. Ik maakte het niet
mee. Met alle plezier
speelde ik voor
taxichauffeur. In
samenwerking met en op
aanwijzing
van mijn
‘vrachtje’
(Piet),
arriveerden
we veilig
en op tijd
op het opgegeven adres.
Daarna vond ik op eigen kracht
de weg naar huis. Mijn partner,
veilig thuis gebracht door
Lieda, stelde uren later
tevreden vast: "het was weer
als van ouds gezellig....."
Het was weer gezellig

Loes Jap-Tjong
januari 2018

JAARVERSLAG 2017
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:
2018 Johanna Jongekrijg, penningmeester
2019 Riet Maessen, secretaris
2020 Theo Heijnsdijk, voorzitter
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.
Wegens ziekte zegde Bert Hommersom zijn lidmaatschap op.
Eind 2017 zegde ook Daniël Feenstra zijn lidmaatschap op van de
afdeling. We beginnen 2018 dus met 23 leden, waarvan 1 erelid
en 4 huisgenootleden.
4. Bijeenkomsten.
De bijeenkomsten waren bij Helicon opleiding, de VMBO Groen
Helicon Nijmegen, Marga Klompélaan 37.
De Nieuwjaarsborrel in JANUARI was bij Theo en Loes thuis.
Op de jaarvergadering in FEBRUARI werd Theo Heijnsdijk herkozen
als voorzitter. De rest van het bestuur bleef ongewijzigd. Ook
Lieda bleef de afdelingsbibliotheek beheren. De maandelijks
digitale “NOVIOCACTUM” is een lust voor het oog. Contributie bleef
gelijk.

In MAART kwam Andre van Zuijlen ons iets vertellen over zijn reis
naar Chili. Zoals we dat bij Andre gewend zijn werden getrakteerd
op fantastische foto’s.
In de APRIL bijeenkomst kwam Hans Huizing met een lezing over
bollen en knollen van Zuid Afrika (deel 1).
In MEI gingen we op pad naar Ochten, de kwekerij van Erik van
Woerden.
In JUNI was ons dagje-uit naar Ubink, gingen we op bezoek bij
Gerard en Truus en tenslotte was er nog onze veertigste
Bijzondere Plantenmarkt.
In JULI kasbezoek bij de “buren” namelijk Andre van Zuijlen
gevolgd door kasbezoek bij Ludwig in AUGUSTUS. Deze laatste
vulde ook onze avond in SEPTEMBER met een lezing over zijn reis
naar Paraguay.
In OKTOBER probeerden we op verzoek van een van de jongeren
leden eens iets anders namelijk cactussen en/of vetplanten
opmaken in schalen.
In NOVEMBER gaf Riet een impressie van haar onlangs gemaakte
culturele reis naar Chili waar ze toch zoveel mogelijk planten heeft
geprobeerd te fotograferen.
Mireille gaf in de DECEMBER maand haar inmiddels “beruchte”
macro quiz.
5. Financiën.
Zie hiervoor het financieel verslag van de penningmeester.
6. Slotwoord.
Inmiddels zijn we gewend geraakt aan onze digitale
NOVIOCACTUM, dat iedere maand trouw in onze digitale brievenbus
verschijnt. Het is telkens een feest om te zien wat voornamelijk
Theo ervan gemaakt heeft.
De 40e markt bracht opvallend meer jonge bezoekers dan andere
jaren. Het is aannemelijk dat een advertentie op facebook hiervan
de oorzaak is.
Bij “onze” Helicon opleiding aan de Marga Klompélaan zijn we
inmiddels al aardig gewend. Na de zomervakantie kregen we
echter te horen dat we samen met de Groei en Bloei club 50 euro
per avond moeten gaan betalen. De eerste betaling was in de
maand december echter nog niet gebeurd. We zullen moeten

afwachten of we dit financieel op deze manier kunnen volhouden,
zeker nu met toch weer een teruglopend ledenaantal.
Namens het bestuur de allerbeste wensen.
Januari 2018,
Riet Maessen, secretaris

Concept jaarprogramma 2018
9 jan
6 febr
6 maart
3 april
1 mei
5 juni
17 juni
3 juli
7 aug
4 sept
2 okt
6 nov
11 dec

Nieuwjaarsborrel bij Nia en Jac
Jaarvergadering
Theo over Madeira
Wiebe Bosma: “een jaar rond sukkelen met
succulenten”
Bonsai vereniging?
Kasbezoek /intern
41e Bijzondere Plantenmarkt in het Kolpinghuis
Kasbezoek
Kasbezoek
Andre van Zuijlen met Namibië 2017
………………………………..
………………………………..
Mireille: macro quiz

Geduld wordt beloond
Op een van onze maandelijkse bijeenkomsten kwam Tijs met een
plant aan, met hele grote bladeren. Onze deskundigen wisten wel
wat het was, maar ik wist het niet.
De plant was uitgebloeid, maar Thijs had de wat uitgedroogde
bloem ook meegenomen, en hij vertelde dat hij zeker weer zou
gaan bloeien in de winter, en dat de bladeren helemaal zouden
verdwijnen. Hij wou hem ook weggeven, maar dan wel aan
iemand die veel geduld heeft, want er is op een gegeven moment
helemaal niets meer te zien. Je moet hem dan ook wegzetten
maar niet weggooien.
Nou weet ik niet meer of de plant nou verloot werd of dat ik mij
gewoon over de plant wilde ontfermen. De plant ging in ieder

De Massonia depressa op 2 oktober 2017 (foto Lieda)

geval mee naar Beneden Leeuwen. En inderdaad de bladeren
werden slapper en slapper en verdwenen geheel.
Hij kwam in mijn kas naast de bank te staan niet helemaal onder
het tablet en ik gaf hem toch af en toe een klein beetje water om
te voorkomen dat de grond helemaal zou uitdrogen. En daar
begon ook het geduld hebben.
Maar zoals jullie zien, geduld word beloond. Kijk eens op 2
oktober was dit al te zien. Nu gaf ik hem geregeld wat water, het
groeide heel langzaam verder, totdat er in het midden een dikte
stengel begon te groeien, die zich ontwikkelde tot bloemknop.
De bladeren werden ook groter en kijk op 8 januari 2018 is dit het
resultaat.
Leuk he ,ik ben er blij mee. Tijs als nog bedankt. En op 9 januari
werd ook de naam genoemd: Massonia depressa.

De Massonia depressa in volle bloei op 8 januari 2018 (foto Lieda)

Lieda Dekker

Tylecodon singularis. Een jaar rond.
In het november
nummer van
Noviocactum 2016
schreef ik al eens
een stukje over
mijn fascinatie voor
het geslacht
Tylecodon. Ooit
begonnen met een
gekregen plantje
bij een uitstapje
van de afdeling
heb ik inmiddels
een kleine
verzameling
opgebouwd. (zie
foto hiernaast)
De meeste kocht ik
op de ELK; uit
Mijn verzameling Tylecodons aan het begin van de
zaad heb ik het
groeitijd (september)
ook al eens
geprobeerd maar dat is toen niet gelukt. Het zaad kwam van Mesa
Garden. Waarom het niet lukte weet ik niet.
Deze keer wil ik het hebben over de Tylecodon singularis; deze
heb ik ook reeds genoemd in mijn vorige stukje. Nu heb ik hem
een jaar lang gevolgd en de foto’s zeggen eigenlijk genoeg. Het
bijzondere van deze soort is natuurlijk het enkele grote blad.
Alhoewel ik in de literatuur lees dat er in cultuur ook wel tot 4
bladeren verschijnen. Bij mij bleef het tot nu toe bij één; Eén jaar
heeft hij zelfs helemaal geen blad gevormd en vreesde ik dat de

plant zou verliezen. Na opnieuw oppotten was gelukkig het jaar er
op weer groei te bespeuren.

Eind augustus: het allereerste begin van bladgroei

Het blad is cirkelvormig, een beetje hartvormig, bovenzijde harig,
onderzijde paarsachtig en volgens mijn boek (Cotyledon en
Tylecodon, Ernst van Jaarsveld and Daryl Koutnik) is dit een
opmerkelijke aanpassing aan de mistzone van het zuidelijk
kustgebied van Namibië waar de plant groeit. Zo rond eind
augustus wanneer het op het zuidelijk halfrond langzamerhand
weer de lente begint zie je dat de tylecodons weer een beetje
beginnen te leven. De gehele zomer staan ze bij mij in de kas een
beetje apart en zet ik ze zodanig neer dat er niet de volle zon op
schijnt. De grond is doorlatend. Zo rond augustus wanneer er
weer nieuw leven in komt zet ik ze weer boven op mijn tablet. Heel
voorzichtig met watergeven en omdat ik mijn kas gedurende onze
winter niet veel warmer dan 5 graden Celsius stook ben ik ook de
rest van de winter heel zuinig met water.

Een maand later: nog niet volledig uitgegroeid blad

Bij de Tylecodon begon dus de nieuwgroei eind augustus en zo’n
3 maanden verder is het blad wel volgroeid en weer 2 maanden
later zie je dan de bloemstengel verschijnen. Dat duurt dan ook
weer een paar maanden voordat hij totaal op lengte is. Om de
gehele plant inclusief lange stengel te fotograferen heb ik de plant
maar op een tafel buiten gezet. Weer een maand later kon ik pas
detailopnames maken van de dan volledig uitgegroeide
bloemetjes.
En dan is het weer augustus een jaar later en begint het proces
opnieuw.
Zie verder de foto’s
Riet Maessen

Eind november: met allereerst begin van de bloemstengel

Half december: de bloemstengel zet door

In maart met doorgegroeide bloemstengel

Detailopname van de bloemen

