NOVIOCACTUM
Digitale nieuwsbrief van de afdeling Nijmegen van
Succulenta

Jaargang 3 nummer 3, maart 2018

Een Aeonium glandulosum op Madeira buigt zich voorover om te zien wat Loes aan het doen is.
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UITNODIGING
Op dinsdag 6 maart zal Theo vertellen over de plantengroei op
Madeira. Dit eiland wordt vaak ‘Het bloemeneiland’ genoemd
maar ook wel aangeduid als een ‘drijvende tuin’ en als ‘botanische
smeltkroes’. Dus dat belooft wat.

De paradijsvogelbloem, Strelitzia reginae, vind je op Madeira in heel veel
tuinen en parken.

Op 3 april komt Wiebe Bosma een lezing geven. De titel “Een jaar
rond sukkelen met succulenten.” Maar neem dat vooral niet
letterlijk.

Jaarprogramma 2018
(onder voorbehoud)

9 jan

Nieuwjaarsborrel bij Nia en Jac

6 febr

Jaarvergadering; plant met een verhaal

6 maart

Theo over Madeira

3 april

Wiebe Bosma: “een jaar rond sukkelen met
succulenten”

1 mei

Bonsai vereniging

5 juni

Kasbezoek Nia en Jac

17 juni

41e Bijzondere Plantenmarkt in het
Kolpinghuis

3 juli

Kasbezoek Johanna?

7 aug

Kasbezoek

4 sept

Andre van Zuijlen: Namibië

2 okt

???

6 nov

???

11 dec

Mireille: macro quiz

Notulen van de jaarvergadering op 6 februari
2018.
Wegens ziekte afmelding van Tijs en Kees.
Aanwezig met verlate binnenkomst van 3 leden totaal 14 leden.
1. Theo heet de aanwezige leden welkom om kwart voor 8.
2. Riet heeft een doos met stukken ontvangen van wijlen ons lid
Gerard Uil. Ludwig zal deze stukken bekijken. Voor de
afdeling zelf zit er niets interessants bij.
Johanna meldt dat er binnenkort iemand uit St. Anthonis
samen met ons oud-lid Piet Sommers haar kas komt
bezoeken.
3. Jaarverslag goedgekeurd. Op de vraag van Ludwig of we al
zaalhuur betaald hebben, is het antwoord negatief.
4. Johanna ligt een aantal zaken toe van het financieel verslag.
Zo vertelt ze dat het batig saldo best wel goed is en dat dit
mede te danken is aan de markt van 2017. Het aantal
bezoekers maal de entreeprijs klopt niet helemaal.
Waarschijnlijk is er fooi gegeven. Ook vertelt ze dat er reeds
een privérekening is geopend op haar naam en die van Theo;
de zakelijke rekening is gesloten. Kosten daardoor minder.
5. Bij afwezigheid van beide kascontrolecommissieleden wordt
Johanna toch gedechargeerd. De stukken waren door de
commissieleden al in orde bevonden en ondertekend.
Applausje.
6. Tijs en Nia zullen volgend jaar weer in de commissie zitten.
Even later kan Nia dit positief beantwoorden daar ze zojuist is
gearriveerd. Van Tijs nemen we aan dat hij dit goedkeurt.
7. Begroting: belangrijk is de zaalhuur van 8 maal 25 euro: totaal
€ 200.,-. Dan is er dus de al genoemde overgang van de
zakelijke naar privérekening. De markt heeft ze voorzichtig
begroot. Totale plaatje levert een klein nadelig saldo op.
Op de vraag van Ton legt Johanna uit waar de “lief en leed”
pot voor bedoeld is.
Daar ons vermogen toch een beetje is gegroeid wordt
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besloten de contributie dit jaar gelijk te houden aan afgelopen
jaar. We zien wel hoe het met de zaalhuur gaat lopen.
Johanna wordt herkozen als penningmeester.
Het nog niet volledig ingevulde jaarprogramma wordt
toegelicht.
Aan Jac wordt de vraag gesteld of hij opnieuw weer alle
perscontacten voor onze plantenmarkt voor zijn rekening wil
nemen.
Aan Mireille wordt gevraagd of er weer een advertentie kan
komen op facebook. Afgelopen jaar heeft dit €45 gekost. Zij
zal onze markt opnieuw via dit medium promoten Ook wordt
door haar toegelicht hoe dit werkt met views etc op facebook.
Niet verstandig om dit veel eerder dan 2 weken van tevoren
aan te kondigen.
Over NOVIOCACTUM verteld Theo dat slechts één exemplaar
gedrukt wordt en per reguliere post naar Kees gaat. Verder
doet hij weer een oproep aan de leden om eens in de pen te
klimmen.
Alleen Annie maakt gebruik van de rondvraag om ons de
hartelijke groeten over te brengen van Thea Giessen.
Sluiting van deze jaarvergadering om half 9.

De mierenplant (Hydnophytum puffii), met zaadbesjes, van Johanna

Hierna gaan we koffiedrinken met een traktatie van Ludwig. Hij is
vandaag weer een jaartje ouder geworden en verklapt ons dat hij
nog net een staartje van de oorlog heeft meegemaakt.
Na de pauze is er dan “plant met een verhaal”. De aftrap wordt
door Johanna gedaan die een mierenplant (Hydnophytum puffii)
heeft meegebracht die òf bloemknopjes òf vruchtjes heeft Ze weet
het niet. Ze heeft in ieder geval geen bloempjes aan de plant
gezien. In de natuur wonen de mieren in de caudex of verbrede
stam maar net zoals de andere mierenplanten kan ook deze prima
zonder mieren leven.
Mireille heeft een
“kale” caudex
meegebracht, een
Raphionacme
procumbens. Ze
laat een
afbeelding zien
van een dergelijke
plant met
bladeren. Bij deze
caudexen moet je
wachten met
watergeven totdat
De Raphionacme procumbens van Mireille
er weer wat groen
verschijnt.
Ton heeft een euphorbia (obesa) voor zich op de tafel staan. Daar
blijkt een heuse liefdesgeschiedenis aan verbonden te zijn. Zijn
verhaal vind je verderop in deze Noviocactum.
Tonnie verklapt dat ze de schijfcactus voor haar neus net gekocht
heeft in het winkeltje van de school.
De door Jac meegebrachte aloë (toevoeging niet duidelijk) stond
in het ouderlijk huis op de “plaats”. En ja wel, na jaren stond hij
daar opeens prachtig in bloei. De naar zijn eigen huis mee

genomen stekken willen maar
niet bloeien; wie weet raad?
Na wat heen en weer is de
enige conclusie die ik hier kan
noteren: heeft een rustperiode
nodig!
Lieda heeft sinds 2015 van een
Belg een Rebutia rauschii
cristaat in bezit. Was destijds
heel zielig zegt ze, maar kijk nu
eens! Een ander plantje is een
zogenaamde mini paascactus
dan wel rhipsalidopsis. Het
vetplantje wordt door Theo
De aloë van Jacques
herkend als een Crassula
muscosa (lycopodioides) en het komt uit Zuid-Afrika.

De planten van Lieda, vlnr Sulcorebutia rauschii, Crassula muscosa
(lycopodioides) en Rhipsalidopsis rosea (?)

Riet heeft haar Tylecodon singularis meegebracht waarover ze in
de laatste NOVIOCACTUM heeft geschreven. Ieder kan nu een
indruk krijgen van de grootte, kleur en stevigheid van het blad.
Theo vertelt over een bij hem te vondeling gelegde
schoonmoedersstoel (schoonmoeder overleden?) die nu na 10
jaar en oppotten in een ander pot er prachtig bij staat. Dan heeft
hij zaailingen (een pot vol!) van Ceropegia fusca. Gekregen van
iemand die helemaal “weg was” van de Canarische eilanden en
de flora aldaar. Hij vraagt wie er belangstelling heeft voor zo’n
plantje als hij gaat verpotten. Animo genoeg.
Hierna is het 10 voor tienen en besluit Theo de bijeenkomst te

De planten van Theo, midden voor het potje met zaailingen
van Ceropegia fusca

sluiten. Een paar planten van hem worden niet meer besproken.
Hoewel de jaarvergadering doorgaans niet bekend staat als de
meest gezellige avond, verloopt deze zeker na de pauze zeer
geanimeerd en kan ieder zijn zegje toen met de meegebrachte
planten.
Riet

Het verhaaltje van (nu) grijze Sonja en grijze Ton
Ik stond al jaren op de markt in Den Haag bij de Herman
Costerstraat met aparte kamerplanten, veel succulenten en als
eerste met dure bonsai’s. Rond 1986 kwamen twee leuke dames
aan de kraam en bekeken op hun gemak de planten, één had
nogal opvallende ondeugende ogen. Het contact maken ging niet
zo moeilijk en we waren wat aan het dollen. De dames moesten
nog wat dingen kopen in de buurt van de vismarkt, ik hou wel van
haring en zei uit een geintje dat ze maar een paar konden
meenemen. Inderdaad even later kwamen ze terug met haringen,
ze waren wel flink aan de maat, maar later toch opgegeten.
Omdat ik de geste wel leuk vond kocht ik bij de buurman een
porselein katje met een zwarte vlek rond één oog en gaf toen ook
een kleine Euphorbia obesa cadeau. Vanaf die dag kwam die
dame met de ondeugende ogen regelmatig op de markt een
babbeltje maken en een bakkie doen. Ze bleef steeds wat langer
hangen en ik vond het ook wel gezellig. Op een bepaald moment
had ik een grote Pachypodium lamerei in de kraam die zij wel
mooi vond en wilde kopen, alleen een probleem, zij kon die plant
zelf niet meenemen. Bingo, ik bood aan om de plant na de markt
te bezorgen, zo goed was ik wel. Zo gedaan, de Pachypodium
met dame in de auto en keurig thuisgebracht, ik kreeg een drankje
aangeboden en toen nog een drankje. Het hek was van de dam
en ik reed in het donker Den Haag uit, richting het achterland en
er zouden nog meer gezellige latertjes volgen. Waar die
Pachypodium is gebleven weet ik echt niet, ik weet wel dat de
Euphorbia obesa na zo’n 32 jaar als een bejaarde dame in ons
kasje staat te pronken. Ja ja, de ondeugende Haagse dame loopt
nu thuis in het Nijmeegse te pronken maar ik geef haar geen kans
om hier op de Markt te gaan lonken. Ook het nu grijze baasje
wordt bewaakt zodat hij zijn ondeugden maar wijselijk thuis laat.
Ton Ramak

De ongeveer 35 jaar oude Euphorbia obesa van Ton waar het gedonder mee
begon.

