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Wat er weer allemaal aan de hand was

Stelt u zich een echtpaar voor. Zij haalt koffie en wil aan het raam
van de eetzaal zitten. Hij haalt jus d’orange en is daar eerder mee
klaar en gaat bij het raam zitten. Het duurt nogal even voordat
zij ook tegenover hem zit en hij denkt; “ze zal wel ergens staan te
praten”. Opeens hoort hij achter zich: “Hebben jullie Henk gezien?”
Zonder op te letten zaten ze beiden bij het raam maar met de rug
naar elkaar toe. Komische momenten, die bijna niet na te vertellen
zijn, maar wel voldoende gespreksstof geven. We konden er beiden
trouwens heel hartelijk om lachen.
We hoefden na deze vakantie de koffers haast niet uit te pakken,
want de 5e gaan we al weer een weekje naar Tenerife. Remco Kampert schreef het al: “Het leven is verrukkelijk.”
In die tussentijd nog wel een aantal deadlines af te werken. Zo eist
ons eigen maandblad de nodige tijd en Succulenta is ook niet binnen
5 minuten klaar en o ja er moet dan ook nog een programmakrant
voor de Kunstkring gemaakt worden. Allemaal dingen die je jezelf
op de nek gehaald heb en waar akelig veel vrije tijd in gaat zitten.
Gelukkig heeft Ellie zelf ook een paar verenigingen en accepteert zij
nog steeds dat ik er nog al eens niet ben voor bepaalde klusjes.
Naast al deze dingen vraagt de kas ook nog om de nodige aandacht
en vraag ik mij nog steeds af hoe ik daarbij vroeger ook nog werken
kon. Toch wat langzamer geworden?
Eindelijk geluk gehad met het zaaien en afgelopen week ook nog de
zaailingen verspeend. Dan rijst natuurlijk meteen de vraag: “Waar
moet ik dat allemaal laten?” Dit is van later zorg en wanneer ik terugdenk aan al dat plezier het zaaien, opkomen van de zaailingen en
het verspenen mij gegeven heeft, dan zal er zich voor dat probleem
ook wel weer een oplossing aandienen.
Ik vergeet nog even te noemen het fotograferen van vogels in de
schuilhut bij Holten en de dag er op het fotograferen van vliegende
herten. Jammer dat een dag maar 24 uur heeft.
H.V.
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Plant van de maand

Gymnocalycium spegazzinii

Alle planten zijn gelijk, maar sommige
zijn iets meer gelijk dan andere. Waar
heb ik dat ook al weer gelezen? Voor
mij geldt dit zeker voor de hierboven
genoemde plant. Tijdens mijn Argentinië-reis een aantal jaren geleden heb ik
in de natuur, in de buurt van Cafayate,
voor het eerst op een van de vindplaatsen gezien. Liefde op het eerste gezicht?
Ik weet het niet, maar de vorm en de
bedoorning spraken mij zo aan, dat dit
een van mijn favoriete planten van de
gehele reis is geworden. Wat voor mij zo
bijzonder aan deze planten was, was de
bedoorning. Zo heeft een van de planten die ik daar gefotografeerd
heb zelfs de voorpagina van Succulenta gesierd. Zoals op de bovenste
foto te zien is kunt u misschien schouderophalend zeggen dat dit een
gymnocalycium is met een bloemknop die niet verschilt van menige
bloemknop op andere gymnocalyciums. Wat de plant voor mij zo
bijzonder maakt is de totale verschijning van de plant met zijn schitterend gerangschikt aanliggende bedoorning. De plant bloeit rijkelijk
en zoals op de foto te zien is; dit is al weer voor de derde keer dit jaar
dat zich bloemknoppen op de plant ontwikkeld hebben.
De plant komt voor van Salta tot Catamarca, Tucuman en Cordoba
op een hoogte van 1300 - 3600 m. Tijdens mijn tocht heb ik mij verbaasd over
de barre omstandigheden waaronder de
plant groeide.
In de kas is het een zomergroeier en hij
mag rijkelijk van water voorzien worden, let er wel op dat hij weer droog
moet kunnen worden. In de winter
volkomen droog houden en de plant
verdraagt temperaturen tot 0 0C.
Zorg voor voldoende ruimte voor het
wortelgestel.
Al met al een geweldige plant die eigenlijk in geen enkele verzameling zou
mogen ontbreken.
H.V.
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Fotogalerij
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Een dagje Chili
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Dag 10: Taltal - Taltal 5 -10
We worden toch wel oud want we hebben allebei de accu in de oplader laten
zitten. Gelukkig wilde Joke nog een foto
maken bij de haven en daar ontdekten
we dit. Snel gehaald en terug naar de
haven om de gieren alsnog te fotograferen. Met lunchpakket, koffie en thee
gingen we dan eindelijk goedgemutst op
weg naar onze wandeling voor die dag,
de Quebrada San Ramón. Het autokerkhof en het gele hek zaten na 6 jaar nog
steeds in het geheugen. Toch was er in
die zes jaar wel het een en ander veranderd. Het hek stond er nog maar het
autokerkhof was zo goed als verdwenen.
Ook op de weg er voor was voor het
toenemende toerisme een bord geplaatst
met de naam van de kloof en de afbeelding van een fototoestel. Een tendens
die we tijdens het verdere verloop van
de reis wel vaker zouden zien.
Door de hele kloof loopt een stroompje, de ene keer met schoon water, de
andere keer gevuld met groene drab van
de algen en soms gaat het water ondergronds verder. De ondergrond varieert
van rotsachtig, grind en mul zand. Wanneer we een kilometer in de kloof zijn,
hoort Joke de beloofde uilen zonder ze
nog gezien te hebben. Even later zijn ze
zichtbaar. Het zijn een mannetje en een
vrouwtje. Twee steen(holen- of konijn)
uiltjes zitten boven op de rots. We kunnen alvast een onderwerp dat op de
verlanglijst stond afstrepen. Regelmatig
stoppen we om zowel vogels als planten of hagedissen en zelfs een slang te
fotograferen. Dit kost redelijk wat tijd en
soms loopt de een wat voor dan weer de
ander. Feit blijft dat we beiden volkomen
aan onze trekken komen. En wanneer je
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dan als extraatje een slag kunt fotograferen, dan zorgen dit soort buitenkansjes
voor een wel heel fijne dag. De slang was
ongeveer een meter lang en kroop onder
een rotsblok. Hij was wel zichtbaar,
maar er met geen mogelijkheid onder
uit te krijgen. Zelfs met een stokje lukte
dat niet zodat we besloten om het arme
beestje verder maar met rust te laten. Op
een gegeven moment wil Joke dat ene
vogeltje fotograferen en ik wilde dolgraag
naar Copiapoa krainziana lopen om te
kijken of hij daar nog op dezelfde plek
staat. Allebei succes gehad. Joke was inmiddels terug gegaan en ik bemerkte dat
ik op de terugweg iets fout deed. Heen
zon in de nek en terug weer. Hier klopt
iets niet dacht ik en ben toen de andere
kant op gegaan en gelukkig zat Joke te
wachten bij de uitgang. Op haar vraag of
ik de gele pijlen op de rotsen gezien had,
moest ik het antwoord schuldig blijven.
Een grandioos mooie dag hebben we
hier gehad. Dit zijn van die plaatsen waar
je regelmatig terug wil komen en wat eigenlijk nooit verveelt. Zonder dat we het
merkten heeft de hele wandeling 7 uur in
beslag genomen, waarbij de wisselende
ondergrond voor extra vermoeidheid
had gezorgd. ‘s Avonds aan de boulevard
een geweldige pizzatent ontdekt. Na het
eten nog even naar de pier geweest en
een foto gemaakt van krabben die door
twee vissers gevangen waren. De zonsondergang was hier geweldig. Terug op
de kamer eerst de E-mails doornemen,
dan de foto’s op de externe schijf zetten,
materiaal voor de volgende dag klaar
gemaakt en daarna met een tevreden
glimlach inslapen.
H.V.
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Puzzel
1

2

3

4

12

13

17

18

22

23

5

6

15
19

25

33
39
45
52
58

63

40

53

27

76
82

49

Horizontaal

57
62
67

72

68
73
78

84

85

88

1 vervoermiddel, 5 sportterm, 9 vrucht,
12 ijzerhoudende grond, 13 gouden
munt, 15 bende, 17 iedere keer weer,
19 Europeaan, 21 Spaanse koningin,
22 Italiaanse spoorweg, 23 Europese
taal, 25 gravin van Holland, 27 heilige, 28 beursterm, 29 uitstraling, 31
hengelsportartikel, 33 ongebonden,
35 boksterm, 36 plukje gras, 38 persoonlijk voornaamwoord, 40 grap, 42
lichaamsdeel, 44 dyne, 45 drinkgerei,
47 Europeaan, 49 onderofficier, 51 loflied, 53 richtpunt, 55 cafebediende, 58
random arrest, 60 voorzetsel, 62 hevig,
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56

77
83

37

43

61

71

75

36

66

70

87

106

26

48

65

81

21

42

55

60

11

30

41
47

10

16

35

54

59

69

80

34

46

64

74

9

29

38

51

20

24

32

44

8

14

28
31

7

89

79
86

!

Verticaal

1 chemisch element, 2 een weinig, 3
hoogachting, 4 vetplant, 5 Duitse nv, 6
glazen bewaarmiddel, 7 getal, 8 geheel
de uwe, 9 ticket, 10 bijwoord, 11 roerstokje, 14 dierenopvang, 16 venster, 18
nobel, 20 opdracht, 24 slaginstrument,
26 snoep, 28 lichaamsdeel, 30 doortastendheid, 32 slot, 34 verlichting, 37
herkauwer, 39 automerk, 41 naschrift,
43 deel van het hoofd, 44 kleine stad,
46 rivier in Italië, 48 bepaalde strafmaatregel, 50 inwisselen, 52 bijwoord,
54 Engelse meisjesnaam, 56 doktersverklaring, 57 in werking, 59 water, 61
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63 paard, 65 verkleurd, 66 voorzetsel,
68 thans, 69 meerdere keren, 71 plant,
74 en andere, 75 lusthof, 77 dwingende
vraag, 78 schel, 80 stuk stof, 82 emmertje, 84 kunstwerk, 86 lidwoord, 87
traag, 88 metaal, 89 onbepaald rangtelwoord

meisjesnaam, 64 eirond, 65 gierigaard,
67 voegwaard, 70 plaats in NoordHolland, 72 gezang, 73 waterstaand, 74
boom, 76 troefkaart, 79 plaats in Gelderland, 81 nachtspiegel, 83 rijksoverheid, 85 soortelijk gewicht

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

Wit bosvogeltje
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Twee hobby’s gemakkelijk te combineren

We gaan ook deze maand door met drie planten van onze eigen
flora.
Als eerste deze maand de tengere distel
(Carduus tenuiflorus) uit de familie van
de samengesteldbloemigen ( Compositae). Deze 1 of 2 jarige plant staat op de
rode lijst in Nederland als zeer zeldzaam
en sterk afnemend. De plant kan wel
meer dan 1 meter hoog worden en heeft
bloemen van juni tot in augustus en
deze bloemen zijn roze tot lichtpaars.De
plant komt voor op droge stikstofrijke
grond op dijken aan de kust. De stengels
zijn stekelig gevleugeld. Carduus is een
oude latijnse naam voor distel en tenuiflorus is latijn voor dunne bloem. (Zie
afbeelding op de voorpagina)
De tweede is het laksteeltje ( Catapodium marinum) uit de grassenfamilie
(Poaseae). Dit eenjarig grasje heeft
bloemen in juni en juli en wordt tot 20
cm hoog. Hij komt voor op zonnige
open plaatsen, droge soms brakke, matig
voedselrijke, omgewerkte zandgrond.
Zoals in de zeeduinen.Dit is weer een
plantje van de rode lijst maar is op dit
moment niet bedreigd en neemt op
sommige plaatsen iets toe. Catapodium
is afgeleid van de Griekse woorden kata
wat naar beneden betekent en podiun
wat voet betekent. Marinum betekent
van of aan de zee.
Nummer drie is het akkerdoornzaad (Toritis arvensis) uit de familie
van de Schermbloemigen (Apiaceae) . Ook dit is een 1 jarige plant
die op de rode lijst staat als zeer zeldzaam en sterk afnemend. De
plant heeft zich vanuit het Middelandsezeegebied verspreid over
Europa. De plant wordt tot 90 cm hoog en heeft, in juli of augustus,
witte of roodachtige bloemen. Aan de zaden zitten haakjes waarmeen ze zich vastklampen aan veren van vogels of de vacht van
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dieren. De plant kom voor op kalkrijke
grond zoals akkers. Toritis is afkomstig
van torus wat gezwel betekent en arvensis betekent op akker groeiend
Ik wens iedereen die nog gaat een goede
vakantie toe en tot in september.
Jur
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Steengoed

Ratelaar en Bremraap te
gast

Bremraap

Duifkruid
110

De voorjaarsreis naar het zuiden zit
er weer op. We bezochten o.a. een
aantal Nationale Parken en 2 botanische tuinen. Het eerst werd in de
Julische Alpen het Nationaal park
Triglav bezocht, Het park ligt in het
noordwesten van Slovenië en heeft
een oppervlakte van 838 km2. Bij de
meren van Bled en Bohinj hebben we
een paar dagen wandelend en fietsend
doorgebracht. Vanaf de camping bij
Bohinjska Bistrica gaat een fietspad
langs bloemrijke graslanden naar
het meer van Bohinj. Er werden wel
tegenstrijdige meldingen gedaan of het
fietsen hier geoorloofd is (zie bijgaande
foto), met photoshop de r ertussen gezet, jonge kinderen noemen mij Tudie.
Voor t(r)udi werd in ieder geval een
uitzondering gemaakt. In de velden
waren vooral Salvia’s, Grote Ratelaar en
Beemdkroon goed vertegenwoordigd.
Veel orchideeën waren al uitgebloeid.
Het witte bosvogeltje kwam ik regelmatig tegen in de berm als de weg door
een bosrijk gedeelte voerde. De Ratelaar een plant uit de Bremraapfamilie
(Orobanchaceae), is een half parasiet
en leeft op de wortels van andere
planten, meest op grassen Zij hebben
groene bladeren, maar het voedsel betrekken ze van de gastplant. De Grote
Ratelaar heeft gele bloemen met een
donkerpaarse lip. Ze komt van nature
voor in vochtige, matig voedselrijke
graslanden. De Eenjarige bloem kan zo
de grassen in de vegetatie enigszins onderdrukken. Hierdoor krijgen andere
bloemen in een grasland meer kans om
AdRem Jaargang 38 (no 7) juli 2018

zich te ontwikkelen. Ook Bremraap een
plant uit dezelfde familie was geregeld waar te nemen, zij stond vaak op
schaduwrijke plekken aan de bosrand.
De Bremraap parasiteert volledig op de
gastplant. De Bremraap heeft geen blad
alleen bruine of bleke schubben aan de
stengel. Wegens gebrek aan bladgroen is
ze voor alle voedingsstoffen afhankelijk
van de gastplant. Als kiemplantje boort
de plant zich al in de wortel van de
gastplant en groeit vandaar uit omhoog.
Tenslotte gaat de gastplant daaraan ten
gronde. Om te weten om welke Bremraap het gaat moet je de gastheer zien te
vinden, dat lukt niet altijd.
Trudy

Grote ratelaar

Tussen al dat paars een witte Salvia
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Met een boekje in een hoekje

Het boek is een verslag van een 20-jarige samenwerking tussen Günther Moser en A.M. Friedrich. De schrijver begint met een opsomming van de diverse werkzaamheden van Friedrich gedurende zijn
leven. Vervolgens noemt hij de planten die hij zelf beschreven had
af dat in samenwerking met anderen deed; o.a. Buining. Daarna de
planten die naar hem genoemd zijn. Hij gaat dan verder met een
beschrijving van de staat Paraguay.
Het volgende gedeelte van het boek is een stukje correspondentie
die zowel met Friedrich gevoerd werd als de correspondentie tussen
burgemeesters in het belang van de cactushobby. Ook is er een brief
waarin hij toestemming krijgt om het wetenschappelijke werk betreffende cactussen, dat hij al 15 jaar met dhr. Kraus uitvoerde, over te
nemen. De tijdgeest en de tegenwoordig overdreven
beleefdheid jegens elkaar is verademend in deze tijd
waar vaak respect ver te zoeken is.
We krijgen dan een drietal foto’s van de planten die
naar de schrijver genoemd zijn. Op de volgende
pagina krijgen we foto’s die een indruk geven van
de leefomstandigheden van dhr. Friedrich. Frappant daarbij is de foto van zijn medewerker die een
kruiwagen vol met Gymnocalycium friedrichii var.
moserianum over het erf rijdt. Er volgen dan een aantal pagina’s met foto’s die een duidelijke indruk geven
van de leefomstandigheden en de natuur waar dhr.
Friedrich woonde. De volgende foto’s tonen de verzamelde planten die zich bij Moser in de kas bevonden
De volgende fotoserie is die van Friedrich als oorlogscorrespondent
in Paraguay, daarna foto’s van personen die wat met de cactushobby
te doen hadden. Veel van hun namen vinden we nog terug in de
namen van onze planten.
In een korte beschrijving geeft hij de vindplaatsen van bepaalde
planten weer. Dit gaat vergezeld van een kaartje met de vindplaatsen.
Tot slot krijgen we dan de beschrijving van een aantal planten
waarbij de tijdschriften waarin zij beschreven zijn worden vermeld.
Bij al deze artikelen staan een groot aantal foto’s van de betreffende
planten. De meeste daarvan in zwart/wit.
Al met al een leuk boek voor die mensen die wat meer van de
planten willen weten en op deze manier ook wat meer achtergrondinformatie van de planten krijgen. Zeker wanneer je in Zuid-Amerikaanse cactussen geïnteresseerd bent. Het boekje is in de Duitse taal
geschreven.
H.V.
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Onder ons gezegd

Verslag van de tuinavond op donderdag 14 juni 2018. Allereerst nog
een verslagje over het lenteweekend en het reisje. Het lenteweekend
was weer zeer geslaagd, het was mooi weer en het bezoekersaantal
was weer zeer groot. De standhouders waren allemaal tevreden en
ook bij ons liep het goed. De verloting heeft 280 euro opgebracht en
Gerrit Melissen heeft ook goede zaken gedaan. We hadden genoeg
mensen die hielpen en het was dan weer erg gezellig.
Het reisje was op 26 mei. Evenals vorig jaar was het erg heet. We
begonnen bij een liefhebberskas in Ijsselmuiden, waar we onze ogen
uitkeken. Wat een enorme ruimte en veel en prachtige planten. Ook
veel cactussen van elk soort maar helaas wilde Henk Koster niets
verkopen. Hierna gingen we naar een vaste plantenkwekerij in Dalfsen. Hier hebben onze leden wel gekocht, dit was ook het enige adres
waar dit kon deze dag. Tot slot zijn we bij we bij Geert en Maria
Borgonje in Raalte geweest waar we hartelijk ontvangen werden met
koffie en koek. Hier is altijd van alles te zien zowel in de rotstuin als
in de cactuskas. Na nog lekker gegeten te hebben in Markelo keren
we terug naar huis.
Op 14 juni, de verjaardag van Jurrie, zijn we op bezoek geweest bij
kwekerij Twenthe in Enschede. Dit is een heel grote kwekerij van
vaste planten, het is eigenlijk een sociale werkplaats. We krijgen
eerst een rondleiding, die erg interessant was en daarna mochten
we rondkijken. Het bleek dat alles te koop was dus werd er naarstig
gesnuffeld. Bij het afrekenen bleken alle planten 1,50 euro te kosten,
waarna verschillende mensen spijt hadden dat ze niet meer uitgezocht hadden. Dit adres is misschien voor herhaling vatbaar over een
paar jaar.
Annie
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Agenda
Uitnodiging voor de bijeenkomst op donderdag 13 september 2018
in de “Kruidenhof te Mallum” in Eibergen.
Aanvang 8 uur.
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening. Mededelingen. Ingekomen stukken.
Lezing Gert Ubink.
Pauze en verloting.
Vervolg programma.
Rondvraag.
Sluitng.

In juli is de tuinavond bij de fam Hoogers in Eibergen.
In augustus is er geen bijeenkomst wegens de vakantie.
Met vriendelijke groeten en tot ziens,
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Het bestuur.

Jaarprogramma 2017
11 Januari

Henk Viscaal lezing Chili 2017.

8 Februari

Jaarvergadering + Diddy Hoogstraten.

8 Maart

Lezing Ludwig Bercht.

12 April

Gastspreker.

3 Mei

Geert Bourgonje. (In Neede)

5/6 Mei

Lenteweekend.

26 Mei

Cactusreisje.

14 Juni

Tuinbezoek Jur Hardiek.

12 Juli

Tuinbezoek Piet Hoogers.

Augustus

Vakantie.

13 September

Gert Ubink lezing.

11 Oktober

Ruilavond.

8 November

Gastspreker.

13 December

Praat / Spel ? Fotoavond.
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