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Vooruitlopend op de macrokwis van Mireille een microkwis van Theo: van welke plant
maakt dit deel uit?
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Bijeenkomsten:
Elke eerste dinsdag van de maand bij HELICON opleidingen,
Marga Klompélaan 37, 6532 SB, Nijmegen. Aanvang 19.30
precies.

UITNODIGING
Op dinsdag 18 december krijgen we weer de roemruchte
macrokwis van Mireille.

Op dinsdag 8 januari 2019 is de traditionele nieuwjaarsborrel
bij Riet.
Om vast te noteren voor komend jaar, de overige data van onze
afdelingsbijeenkomsten:
dinsdagavond
5 feb
12 maart
2 april
7 mei
4 juni
2 juli
6 augustus
3 september
1 oktober
5 november
17 december

VERSLAG
Bijeenkomst van dinsdag 13 november.
Theo opent rond kwart voor 8 met
een woord van welkom. Hij vertelt dat
Tijs grieperig is en niet komt. Kees
heeft longontsteking, COPD en is dus
ook afwezig. Ludwig was vandaag
met de opmaak bezig van de nieuwe
Succulenta en had zich ook
afgemeld. Met de laatkomers erbij
zijn we in totaal met 13 leden
aanwezig op deze 2de dinsdag in
november.
Er was een oproep gedaan om
planten mee te brengen. Daar heeft
iedereen zich goed aan gehouden.
En Theo nodigt dan als eerste
Gerard uit om wat te vertellen over
zijn meegebrachte planten.
Hieronder in het kort:
Gerard vraagt een naam van een
cactus die hij opkweekt uit zaad dat
door de buurvrouw is meegebracht
van een Canarisch eiland: het blijkt
een Echinocactus grusonii te zijn. De
Reichsteineria heeft voor het eerst
aanzet van bloemen. De nieuwgroei
in de Euphorbia stellaespina is erg
mooi. Hij heeft ook nog een E.
coerulescens meegenomen.
Ton heeft een voorbeeld hoe je snel
een mooie bonsai kunt maken.

De Euphorbia coerulescens van
Gerard Hendrickx.

De bonsai van Ton, maar of
Bursera mirophylla de juiste
naam is?

De planten van Tonnie, waaronder 3 verbazingwekkend grote exemplaren van
Cochemiea poselgeri uit de zaaiwedstrijd van 2015 (in de grote pot achteraan).

Annie en Tonnie hebben diverse
planten waarbij ze graag een naam
willen hebben. De Cochmiea
poselgeri van Tonnie uit de
zaaiwedstrijd van 2015 zien er
prachtig uit. Drie exemplaren van wel
15 cm hoog!
Ook Mireille wil graag een etiket
plaatsen bij haar meegebrachte
planten.
Lieda heeft diverse planten
meegebracht. De meesten zijn op
naam maar ze heeft ze
meegenomen vanwege dat het een
plant is met een bijzonder verhaal.
De planten waarvan Mireille de
Jan heeft wat algemene vragen:
naam wilt achterhalen.
zoals aloë en haworthia: moeten die
echt de hele winter droog? Als ze
binnenshuis staan toch maar iets
water geven, is het advies. Wat zijn
de zwarte puntjes op de
Mammillaria? Antwoord: bloeiresten.
Johanna heeft een bak met plantjes
meegenomen voor weg te geven.
Riet laat maar weer eens haar
Tylecodon singularis zien, die nu 2
grote bladeren heeft gemaakt.
Theo heeft winterbloeiers
meegebracht, onder andere
Mammillaria schiedeana,
Mammillaria plumosa, een crassula
kruising, een mannetje en vrouwtje
van de Euphorbia suzannae, een
piepkleine cristaat die bij koop heel
Cyphostemma juttae, ook van
klein was en nu erg groot geworden
Mireille.
is (Euphorbia subglobosa of een
hybride daarmee) en nog een bloeiende cotyledon.

Jac laat een kerstcactus die nu in
knop staat zien. Wat is de echte
naam van een Silvertree uit
Amerika? Een eetbare passiflora en
een bloeiende brugmansia.
In de pauze trakteert de kersverse
oma van Lias, Annie op beschuit
met muisjes.
En na de pauze loopt iedereen rond
om planten te bekijken te benoem
en of anderszins commentaar te
leveren. Riet verloot haar Fockea
edulis. Antoon mag hem mee naar
huis nemen en 7 euro gaat in de
kas.
Riet

De cristaat sulcorebutia rauschii van
Lieda die in 2015 nog maar 3 cm
groot was.

De monvillea spegazzinii in het
ludieke potje, meegebracht
door Lieda.

Lieda trots op de mooie
monadenium.

Een prachtig bloeiende conophytum, ook van Lieda

De planten van Jan en de
weggeefplantjes van Johanna
(vooraan).

De tylecodons van Riet.

Een mannetje en vrouwtje van de
Euphorbia suzannae van Theo.

Ook van Theo een mooi bloeiende
Cotyledon tomentosa subsp.
ladysmithiensis.

Theo kocht deze euphorbia 2,5 jaar geleden
als een paar zuiltjes met opzij een piepklein
stukje cristaat….

Jac geeft uitleg bij zijn planten.

‘Elk nadeel heb zijn voordeel’
Bovenstaande uitdrukking geeft mooi weer wat mij overkwam.
Ik was gevraagd om een deel van mijn glasverzameling te
exposeren. Ik was bezig met uitzoeken welke glazen, karaffen,
vazen ik mee wilde nemen. Alle voorwerpen in mijn handen
nemend kwamen diverse herinneringen boven: oh ja deze kocht ik
in Parijs op een rommelmarkt, dit vaasje in Oss in de kringloop en
die… zo ging het door. Boeiend hoor!
Toen kwam er een kink in kabel. De objecten zouden niet
verzekerd zijn en dat was voor mij een toch te groot risico. Je weet
maar nooit wat er gebeuren kan.

Foto uit het boek ‘The Curious History of the Bulb Vase’.

Inmiddels viel mij ineens op dat ik
een behoorlijk aantal bollenglazen
bezit. Dit zijn vazen, vaasjes waarop
je een bol kunt zetten. Als het lukt
dan wordt het een sierlijk geheel:
een mooie vaas en bovenop een
mooie bloem.
Ik wist ergens wel dat deze methode
– bloembollen op glas tot bloei laten
komen - in het verleden vaak
gebruikt werd. Er bestaan dan ook
bollenvazen in alle maten, grootte
en kleuren.
Op internet zoekend kwam ik een
leuk artikel tegen met prachtige
foto’s over dit type vazen. Er blijk
zelfs een vereniging
Bollenglazenverzamelaars,
opgericht in 1998, te zijn. Tot mijn
verbazing worden er zelfs lezingen
over gehouden!
Een Engelstalig standaardwerk over
het gebruik en achtergrondverhalen
is geschreven door Patricia
Coccoris. ‘The Curious History of
the Bulb Vase’.

Nog een foto uit het boek ‘The
Curious History of the Bulb
Vase’.

Terug naar het moment waarop ik
mijn glaswerk weer terug moest
zetten. Ik besloot toen om een deel van mijn bollenglazen echt te
gaan gebruiken. Voor het keukenraam bij het aanrecht zette ik
een groot aantal bollenvazen neer en vulde ze met bollen.
Amaryllissen-, hyacinten- en tulpenbollen vonden zo een plaats.
Elke dag kijk ik nu of er wat gebeurt. Komt er al een puntje uit de
bol?

Koken en afwassen worden zo zelfs leuke activiteiten!
Ik hou jullie zeker op de hoogte van de vorderingen van mijn
‘bollenveld’, want zo (zie foto’s uit het boek) moet het worden !
En met Johan Cruijff sprekend: “elk nadeel heb zijn
voordeel!”
Loes Jap-Tjong, november 2018.

Gelezen in Succulenta van juli – augustus 1948
De afdeling Nijmegen hield een schitterende propaganda-avond. Begin Juni
bloeide de nachtcactus in de verzameling van de heer v a n K e m p e n. Een
berichtje werd geplaatst in de plaatselijke dagbladen, met het resultaat, dat
’s avonds honderden belangstellenden
de plant kwamen bewonderen. Het gevolg was, dat het ledental zich vermeereren kon. Bravo, afd. Nijmegen!
Gelezen in Succulenta van juli – augustus 1949
KRING NIJMEGEN
Op Maandag 27 juni j.l. hielden wij een
ledenvergadering in de kwekerij van de
heer v a n K e m p e n. Deze samenkomst had plaats in de grote cactuskas,
temidden van onze gedoornde en ongedoornde vrienden. Beter vergaderplaats
is er niet!
Eerst werd een rondgang gemaakt door
de kas, de grote collectie planten werd
met aandacht en bewondering bekeken.
Hierna werd de vergadering gehouden,
welke belegd was om verslag uit te brengen van de Alg. Vergadering. Toen de
contributieverhoging ter sprake kwam,
was er even stilte; in verbeelding hebben
wij alle succulenten „jaˮ zien knikken en
het voldongen feit werd zonder morren
aanvaard.
Enige belangstellenden waren uitgenodigd waarvan één zich spontaan als lid
opgaf

