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Agenda voor komende bijeenkomsten

Alle bijeenkomsten in het winterseizoen zijn in Berlicum.
Herberg De Prins, Hoogstraat 80, Berlicum. Aanvang 20.00 uur.

Maandag 9 april
Lezing Bolivia, cactusland van meer dan alleen lobivia’s
Door Wiebe Bosma

Maandag 14 mei
Plantenkeuring en fotowedstrijd

Maandag 21 mei
Open kas bij:
Cor en Irene Schoonus, Andre van Zuijlen, Jan en Betsie Nelis, Frans en Tonny
Mommers en Hans Biesheuvel, cactuskwekerij Lakerveld.

Zaterdag 26 mei
Cactusreisje naar Izegem, Roeselare en Ingelmunster in België
Opstapplaats; Stappegoor 1, 5022 DA Tilburg.
Opstaptijd; 07.30 uur

Maandag 11 juni
Open kas bij Cees en Marleen Pulles

Colofon
Adresgegevens bestuur
Voorzitter:
Frans Mommers
Egyptering 18, 5152 MZ Drunen.
Tel: 0416-374393
E-mail: Frans.mommers@gmail.com

Secretaris:
Andre van Zuijlen
Hoefstraat 9, 5345 AM Oss.
Tel: 0412-630733
Email: succulenta@home.nl

Penningmeester:
Cees Pulles
Vliedbergweg 10,5251 RP Vlijmen,
Tel: 06-54791772
Email: cees@pukl.nl

Bestuursleden:
Arthur van Tilborg
Esdoornlaan 11, 5248 AL Rosmalen.
Tel: 073-5215142
E-mail: arelvantilborg@gmail.com
Ben Wijffelaars
Deltapark 26, 5247 JW Rosmalen.
Tel: 073-5033894
E-mail: bwijffelaars@planet.nl

Bankinstelling:
SNS-bank, rekeningnummer NL56 SNSB 0705 7800 74
t.n.v. Afdeling Gorinchem – ‘s-Hertogenbosch.
Leden moeten lid zijn van de landelijke vereniging Succulenta.
Het lidmaatschap van de afdeling kost € 15,00 per jaar.

Ten geleide
Voorjaar
Ik las in een natuurblad in de kop van een artikel “Duits onderzoek wijst uit dat
in dertig jaar 76 procent van de insecten is verdwenen. Met alle dramatische
gevolgen van dien.” Op het moment dat ik het las dacht ik gelijk aan het
ongedierte in mijn kas. De wolluis, wortelluis, spint, schildluis, wortelaaltjes,
mieren, pissebedden, slakken, muizen enzovoort.
Laatst zag in de tuin een heel klein schattig muisje lopen, ik werd er gelijk
verliefd op. Maar met de gedachte dat er nooit ergens een muis zit kreeg ik het
een beetje benauwd en angstig tegelijk. O, mijn kas met planten, die muizen
vinden de planten heel lekker. De liefde was gelijk voorbij. Zo ook met al het
andere ongedierte wat in de winter door vocht of stilstaande lucht of wat dan ook
in je kas een fijn plekje heeft gevonden.
Ergens in mijn achterhoofd dacht ik, had al dat ongedierte maar bij die 76
procent gezeten uit dat onderzoek, dan had ik er geen last van gehad. Deze
kwade gedachte heb ik snel achter me gelaten, want het is toch jammer dat we
de natuur op verschillende plaatsen aan het vernietigen zijn.
Hopelijk wordt het snel wat warmer buiten zodat we van het voorjaar kunnen
gaan genieten, de planten kunnen gaan verpotten en buiten zetten.
Op deze manier kunnen we de planten goed nakijken op alles wat we niet op of
bij de planten willen zien en de beestjes bestrijden met middelen waar
bijvoorbeeld de bijtjes en de vlindertjes niet dood aan gaan. We zijn immers
natuurmensen.
Een probleem heb ik nog niet aangekaart en dat zijn die hele lieve konijntjes die
je tuin bezoeken en alle lentegroen met de grond gelijk maken. Het is bijna
Pasen. Nee…… hier mag ik verder niet over denken.
Ik wens iedereen, een heel vrolijk Pasen.

Frans Mommers

Verslag maandag 8 januari
Notulen jaarvergadering 2018
Datum 8 januari 2018 in Herberg De Prins in Berlicum
Aanwezig : 14 leden
Afgemeld : Frits Evers, Ben van de Heijden, Arie en Anita Adriaans,
Tonny Mommers en Ronald Spits
1. Opening door de voorzitter
Om 20:00 opent de voorzitter de vergadering
2. Bestuursmededelingen
Andre informeert de afdeling over de gang van zaken wat betreft pr bij de
vereniging. We zoeken een nieuw bestuurslid voor de pr, maar tevens ook
iemand die pr wil gaan managen. Dit alles met mogelijke professionele
ondersteuning van MEO.
Er is een film opgenomen door RTV Rijnmond, maar door tijdgebrek kwam
Frans niet aan het woord en werd er over Succulenta niets gezegd.
Gevraagd wordt naar samenwerking met andere groenverenigingen. Gaan we
doen.
Het binnenkomen bij pers, radio of tv ligt moeilijk omdat je er nauwelijks
binnenkomt. Veel gaat tegenwoordig via internet. We zullen dus een andere
strategie moeten ontwikkelen voor pr.
3. Jaarverslag secretaris
Is gepubliceerd in de Gorboschia van januari 2018. Hans Sleutjes merkt op
dat de twee externe lezingen (door Hans en Frans) niet zijn vermeld. Hans
zal hiervan alsnog een verslagje maken met wat foto’s.
Het jaarverslag wordt goedgekeurd.
4. Jaarverslag penningmeester
Is gepubliceerd in de Gorboschia van januari 2018. Frans licht toe dat gezien
de begroting van 2017 en het jaaroverzicht van 2017 alles aardig conform de
begroting is uitgekomen. De begroting voor 2018 wordt goedgekeurd.
Op een vraag naar de contributie wordt besloten de contributie gelijk te
houden.
5. Instellen nieuwe kascommissie
Die zal pas in februari, na het verslag van de huidige kascommissie, worden
ingesteld. Wel meldt Peter Melis zich al aan en geeft Jan Nelis aan nog wel
een jaar te willen blijven zitten.

6. Bestuur
Er zijn geen aftredende bestuursleden in 2018.
Het bestuur doet een beroep op de aanwezigen voor nieuwe penningmeester,
maar hier komt geen reactie op.
7. De Gorboschia
In de Gorboschia van januari stonden twee verkeerde data, namelijk 14 mei
en 26 mei.
Er zijn verder geen aanvullingen. Peter Melis waarschuwt voor gebruik van
foto’s met rechten, hetgeen tot een claim kan leiden.
Overigens is de Gorboschia via Google beschikbaar. Dit zou niet moeten
kunnen (mag alleen achter de sleutel van Succulenta). Via Theo Heijnsdijk en
Daniel Feenstra uitzoeken hoe dit kan gebeuren.
8. Activiteiten: voorkeuren / nieuwe ideeën
Arjen stelt voor om ook van de nog openstaande avond in oktober een doeavond te maken. Frans brengt een mogelijke activiteit in die ook bij andere
afdelingen plaatsvindt.
Elk lid brengt een of twee planten mee en vertelt hier wat over. We noemen
het “Plant en praatjes”. Iedereen stemt er mee in dat we dit in oktober gaan
proberen.
9. Cactusreisje: 26 mei
Op de mededeling dat Tilburg toch weer mee gaat ontstaat enige discussie.
Frans geeft Cees P. antwoord op wat er heeft gespeeld in 2017.
Verder hebben wij de vorige maand al gekozen voor een gemeenschappelijk
opstappunt in Tilburg. Eindhoven en Tilburg hebben het hier op deze avond
ook over.
Er is gekozen voor vier adressen rond Brugge, op aangeven van Nicolas
Samyn. Nu even afwachten of Tilburg en Eindhoven het er mee eens zijn.
10. Rondvraag
Er zijn geen vragen.
11. Sluiting
Om 9:45 uur sluit de voorzitter de vergadering

Andre van Zuijlen
Januari 2018

Plant van de maand januari
Ferocactus histrix
Ferocactus histrix is sterk in aantallen afgenomen de laatste 30 tot 100 jaar.
Dit heeft onder andere te maken met het feit dat ze uit de natuur werden
geroofd voor de verkoop en het feit dat het leefgebied kleiner werd door
stadsuitbreiding.
Tevens kreeg de plant geen kans op verspreiding doordat de bloemen en fruit
werden geroofd en zo dus niet op eigen kracht konden voortplanten.
De afname wordt geschat op zeker 20% van de oorspronkelijke aantallen, wat
zeker zorgelijk te noemen is en hierdoor staat de soort inmiddels vermeld als
“bijna bedreigd”.
De Mexicaanse autoriteiten hebben stappen ondernomen om de impact van
verzameling op de wilde populatie te verminderen. De soort is wettelijk
beschermd en het fruit mag alleen commercieel worden verkocht als het van
gecertificeerde gekweekte planten is.
*
*
*
*

Goed gedraineerde aarde
Alleen extra water geven in het groeiseizoen
Volle zon / half schaduw
Temp. -4/-6 ⁰C

Ferocactus histrix

bron : www.brabantpalm.net/ferocactus-histrix.html
Theo Verhofstad.

Verslag maandag 5 februari
Ben Wijffelaars treedt voor deze vergadering op als vervangend voorzitter omdat
zowel Frans Mommers (vakantie) en André van Zuijlen (eveneens vakantie) niet
op deze bijeenkomst aanwezig kunnen zijn. Ben brengt als eerste in dat wij
plotseling uit hebben moeten wijken naar een andere locatie omdat onze vaste
winterlocatie door de eigenaar van café-restaurant ”De Prins” verhuurd was aan
een groepje “eters”. Waarschijnlijk zal dit laatste in de toekomst vaker
voorkomen, vandaar de vraag of eenieder van ons uit wil zien naar een nieuwe
goedkope mogelijkheid om onze winters door te brengen. Bij voorkeur moet deze
locatie centraal in ons “werkgebied” liggen. Vervolgens gaat Ben over tot
afhandeling van de openstaande agendapunten van onze jaarvergadering en
geeft daarbij meteen het woord aan de kascommissie. De kascommissie bestond
voor de controle van de jaarrekening over 2017 uit Jan Nelissen en Ari Adriaans.
Jan brengt mondeling verslag uit en zegt dat de commissie geen enkele
onrechtmatigheid in de administratie van de penningmeester heeft gezien en dat
alles er pico bello uitzag. De toelichting wordt met een luid en duidelijk applaus
van de vergadering goedgekeurd waaruit de plv. voorzitter concludeert dat zowel
de penningmeester voor de financiële verslaglegging en het bestuur voor het
gevoerde financiële beleid in 2017 worden gedechargeerd. Vervolgens kan de
voorzitter nog een prettige mededeling doen door te vertellen dat Cees Pulles in
ieder geval voor een jaar het penningmeesterschap op zich wil nemen. Ook deze
mededeling wordt door de vergadering met een goedkeurend applaus
ondersteund. Een laatste punt dat nog resteerde van de agenda was de verdere
info over ons cactusreisje op zaterdag 26 mei. Bij het bestuur is het bericht
binnengekomen dat ook de afdeling Tilburg dit jaar weer meegaat. Het
programma luidt in een notendop: We verzamelen op het parkeerterrein bij
sportcentrum Stappegoor in Tilburg om 07.45 uur. De parkeerkosten bedragen
daar 1, - euro per dag (zie notitie van de website Tilburg.com)
Parkeerterreinen bij Stappegoor. Van maandag tot en met zondag van 09.00
tot 01.00 uur geldt betaald parkeren op de parkeerterreinen in het gebied NieuwStappegoor. De betaling verloopt via ticketautomaten op het terrein. Het tarief is
€ 0,50 voor het eerste half uur. Als men langer dan een half uur parkeert, kost
het € 1,00 per keer.
Vervolgens rijden we ±180 km naar Izegem in België. Daar komen we ± 10.00
uur aan en vervolgens gaan we naar Roeselare. Een uitgebreid programma volgt
nog. Verder deelt de voorzitter mede dat het betalen van de contributie vrij goed
verloopt en dat nagenoeg alle leden hun contributie al hebben overgemaakt.
Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering en geeft het woord aan onze
inleider van deze avond: de heer Peter van Dongen, die ons wat gaat vertellen
over het land Madagaskar: wat door Peter wordt aangeduid als het unieke Rode
Eiland. In de lezing gaat Peter niet alleen in op het plantenleven van het eiland
maar hij zal zich vooral bezig houden met de geschiedenis van het eiland, de
bevolking, de fauna en natuurlijk ook de flora. Op voorhand wil Peter bij de
cactusliefhebbers onder ons duidelijk stellen dat er nagenoeg geen cactussen te
vinden zijn op het eiland. Wel bevat de flora een diversiteit aan vetplanten,
waarvan vele endemisch (komen alleen voor op dit eiland) en kenmerkend voor
Madagaskar. Madagaskar is de laatste jaren veel in de belangstelling, vooral door
de talrijke reisorganisaties die diverse reizen naar dit grote eiland aanbieden. Die
reizen verschillen behoorlijk qua routes en prijzen. Want opvallend is dat elke

reis behoorlijk prijzig is ondanks dat Madagaskar een van de armste landen van
de wereld is. Wellicht komt het door de monopoliepositie van de
luchtvaartmaatschappij Air France/KLM. Madagaskar zat miljoenen jaren vast
aan Gondwanaland, het huidige Afrika, en is losgekomen als geïsoleerd eiland.
Overigens is het eiland het 4e in grootte van de wereld! Er leven nu 23 miljoen
mensen op een oppervlakte die 13 keer zo groot alsNederland is. Door die
isolatie leven er talrijke endemisch dieren die zich verder niet geëvalueerd
hebben, omdat er geen of weinig bedreigende diersoorten waren zoals de
leeuwen, apen, luipaarden en buffels. Ook op Madagaskar treft men 7 soorten
Adansonia (Baobab) soorten aan. Verder komt er 1 soort voor op het vasteland
van Afrika en 1 in Australië.

De Didieraceae soorten zijn volledig endemisch en
komen nergens anders voor in de wereld. Hetzelfde geldt
voor de tientallen soorten lemuren of halfapen waarvan
de Ringstaartmaki in Nederland de bekendste is.
Madagaskar is in onze winterperiode (het ligt op het
zuidelijk halfrond) erg getroffen door cyclonen en
orkanen. Vooral het noorden wordt dan zwaar getroffen.
Dit jaar zijn er 100.000 mensen dakloos geworden en
vallen er een aantal doden te betreuren. Het eiland is een democratische
republiek, maar het wil nog wel eens spanningen opleveren bij verkiezingen zoals
een aantal jaren geleden toen een discjockey burgemeester van de hoofdstad
Antananarivo wilde worden. Dat ging niet door want hij was pas 38 jaar en je
moet minimaal 40 zijn. Madagaskar is ongeveer 500 jaar geleden ontdekt en
bewoond door bevolking uit Polynesië, Jemen en Afrika. De Merinastam,
oorspronkelijk afkomstig uit Indonesië, Maleisië en de Filipijnen, bezetten
belangrijke politieke en ambtelijke posities en functies. Na dit gezegd te hebben
leidt Peter ons via diverse prachtige beelden over het eiland en laat ons genieten
van mooie beelden van diverse bevolkingsgroepen, dieren en planten. Zo zien wij
o.a. mooie beelden voorbijkomen van de “Ceropegia armandii”.

Ook de beelden van de Adansonia (apenbroodboom) spreken tot de verbeelding.
Verder krijgen wij mooie opnamen te zien van de lokale bevolkingsgroepen en de
gebruiksdieren.

In de pauze vond de traditionele verloting van diverse plantjes plaats met als
hoogtepunt de verloting van de plant van de maand. Deze werd deze keer
gewonnen door Ben v.d. Heijden. Na wederom genoten te hebben van de
verdere impressie van het eiland Madagaskar sloot Ben Wijffelaars de avond af
door Peter van Dongen nogmaals hartelijk te bedanken voor zijn deskundige en
afwisselende lezing over Madagaskar. De lezing ging deze keer niet alleen over
vetplanten en cactussen, maar gaf een duidelijke impressie over het leven,
natuur en de cultuur van dit Rode Eiland. Peter hartelijk dank voor deze mooie
doorkijk. Diegene van onze leden, die niet aanwezig waren, hebben een unieke
bijeenkomst gemist.
Jan van Beusekom.

Plant van de maand februari
Ferocactus glaucescens
De plant van de maand was volgens het kaartje wat erbij zat na het ontcijferen
een Ferocactus glaucescens.
Deze plant onderscheidt zich van de andere soorten van het geslacht Ferocactus.
De doorns zijn nogal netjes verdeeld, en hun vruchtjes zijn onmiskenbaar wit
gekleurd.
De plant kan, mits in een grote pot geplaatst, een omvang bereiken van meer
dan 45 cm in diameter en een hoogte van 60 tot 70 cm.
Deze Ferocactus glaucescens kan een zeer mooie aanvulling zijn voor iedere
verzamelaar.
De plant komt heel vaak voor in oost- en centraal Mexico, Guanajuato, Queretaro
en Hidalgo. Groeiend op een hoogte van 550 tot 2300 meter.
Teelt en vermeerdering: Planten zijn traag groeiend maar wel makkelijk te
vermeerderen met niet al te veel verzorging. Vooral een goed gedraineerde
bodem, een zonnige plaats, met op tijd bemesting en water zal men een mooie
plant krijgen die heel rijkelijk groeit en bloeit.
In de winter de plant droog bewaren bij een temperatuur van ongeveer 10
graden helpt bij het kweken van een schimmelvrije, gezonde plant.

Ferocactus glaucescens

Ben van der Heijden

Verslag maandag 18 maart
Namibië 2017
In oktober 2017 ben ik samen met Bertus Spee een hele maand in Namibië
geweest en de goede gewoonte is dat ik dan hierover voor de afdeling een lezing
verzorg. Er is zoveel te zien in Namibië, vooral wat betreft natuur, dat een
volledig verslag hiervan deze hele Gorboschia zou vullen. Daarom beperk ik me
hier tot de absolute hoogtepunten van de reis.
Het eerste hoogtepunt was het
kokerboombos bij Keetmanshoop.
Terecht dat dit een bos heet, want er
staan tientallen oude, tot zeer oude
bomen van Aloe dichotoma. Iets
verder zuidelijk ligt Grünau, een
prima plek om van daaruit de
omgeving te verkennen. Grünau ligt
tussen de Groot en de Klein
Karrasbergen, waar je gemakkelijk
een paar dagen tussen de meest
indrukwekkende rotsformaties door
kunt brengen. Maar een volgend
Kokerboombos bij Keetmanshoop
hoogtepunt hier is zeker een bezoek
aan de Fish River Canyon, de op een na grootste canyon ter wereld. Ook al
omdat langs de canyon mooie planten te vinden zijn van Euphorbia virosa en
donkerrode Aloe garipensis.

Fish River Canyon

Vanuit Grünau is het niet ver naar Noordoewer, dat ligt aan de Oranjerivier, die
de grens vormt met Zuid-Afrika. Hier rij je het Richtersveld in, wat aan
weerszijden van deze Oranjerivier ligt. Mijn wens vooraf aan deze reis was om in
elk geval twee planten te kunnen zien in de natuur, namelijk Aloe pilansii en
Pachypodium namaquanum. Op deze 9e oktober ging deze wens in vervulling en
zagen we deze planten allebei. Nu is zeker Aloe pilansi in de natuur zeldzaam en
soms best moeilijk te onderscheiden van de normaal veel sterker vertakte Aloe
dichotoma. Uiteindelijk hebben we in elk geval een plant gezien, waarvan we
zeker waren dat het Aloe pilansii was. Die twijfel is er bij Pachypodium
namaquanum niet en we zagen op een plek al op grote afstand deze typische
planten staan. Toch een onvergetelijk moment als je voor de eerste keer “oog in
oog” staat met deze Halfmens.

Aloe pilansii met op de achtergrond de Oranjerivier

Pachypodium namaquanum

Voor de volgende dag stond eigenlijk de vindplaats van Aloe pearsonii op het
programma, maar dit gebied bleek te zijn afgesloten. We kregen daarna wel
toestemming om het Sperrgebiet in te rijden en maakten een mooie rit langs de
Oranjerivier. Toen we op de terugweg bij Rosh Pinah wat mooie Aloe garipensis
van dichtbij wilden bekijken, bleken hier, totaal onverwacht, opnieuw een aantal
jongere exemplaren te groeien van Pachypodium namaquanum. Ondanks het
missen van Aloe pearsonii kon mijn dag niet meer stuk.
Van hieruit ging de rit weer noordelijk richting Aus in het midden van Namibië.
Als je dan naar de kust rijdt bij Luderitz zie je pas hoe verschrikkelijk veel zand
er is in Namibië en hoe droog het allemaal is. Maar het hoogtepunt wat zand
betreft ligt ongetwijfeld in de omgeving van de Sossusvlei. Na een rit van een 60
kilometer door vooral rode zandduinen bereik je deze witte vlakte van een
kilometer in doorsnede met de fotogenieke dode bomen, die hier al honderden
jaren staan. Natuurlijk hoort een beklimming van Big Daddy (zandduin van
325m) erbij, zodat je al dit moois ook van bovenaf kunt zien.

De Sossusvlei

Wat verder noordelijk belanden we in Solitaire, waar we de omgeving grondig
verkennen en mooie natuur en een aantal interessante planten zien. Dan rijden
we weer door een enorme zandvlakte naar de kust, waar we overnachten in
Swakopmund. Van hieruit zijn namelijk de beroemde Welwitschia Plains
gemakkelijk te bereiken. Natuurlijk gaan we deze Welwitschia mirabilis bekijken
en zien behalve de typische “twee blaar kan nie dood nie” ook een exemplaar
van meer dan een meter hoog, waarvan de leeftijd op minstens 1500 jaar wordt
geschat.

Welwitschia mirabilis

Onze volgende pleisterplaats is Uis,
vlakbij de mooie Brandbergen. Met de
eigenaar van de lodge vinden we in de
droge rivierbedding van de Ugabe een
zestal bergolifanten. En met een gids
maken we een wandeling in de
Brandbergen en bezoeken 5000 jaar
oude rotstekening van de “White Lady”,
wat overigens een medicijnman moet zijn
geweest.
De meest noordelijke plaats waar we
Bergolifanten
overnachten is Opuwo. Van hieruit zijn
de Epupa Falls te bereiken, die op de grens met Angola liggen. Jammer genoeg
heeft Angola in de Kumene rivier een dam gebouwd, waardoor er van de
watervallen buiten de regentijd weinig over is. De rit naar het noorden levert in
elk geval een aantal zeer grote exemplaren op van de Namibische baobab,
Adansonia digitata. Wat zijn dit geweldig indrukwekkende bomen. We maken
hier ook kennis met de lokale bevolking, zien hoe ze leven en dat ze vaak niet
meer dan maïspap hebben om van te leven. Wel een hoogtepunt, maar niet echt

Adansonia digitata

De lokale bevolking

positief. Dat geldt trouwens ook voor de mensen van de noordelijke
indianenstammen, de han, herrero en hinba, waarvan er steeds meer overdag in
plaatsen als Opuwo zijn te vinden om daar een graantje mee te pikken van de
toeristen.
We rijden nu naar het oosten en besluiten in Omuthiya te blijven. Van hieruit is
namelijk de noordelijke ingang van het Etosha Park te bereiken, een van de
grootste wildreservaten van Afrika. Vooraf hadden we afgesproken dat we in elk

Drinkplek in Etosha

geval een dag hier zouden doorbrengen. En die dag werd een van de beste
hoogtepunten van de reis. Rijdend door het park zagen we al wildebeesten,
struisvogels, zebra’s en giraffen. Maar het echte hoogtepunt was de drinkplaats
waar we toevallig terecht kwamen. Dit was blijkbaar een van de weinige
natuurlijke drinkplekken en het was een komen en gaan van allerlei dieren. In de
ongeveer 1½ uur dat we hier hebben gestaan kwamen honderden dieren langs
om hier te drinken. Waarbij drinkende giraffen natuurlijk wel het allerleukste
zijn. Op een gegeven moment stroomde de drinkplek leeg en dat bleek te komen
door een enkele gevlekte hyena, die zo ongestoord zijn dorst kon lessen. Op de

terugweg stonden we ook ineens oog in oog met een Afrikaanse olifant. Wat een
topdag.
Het laatste deel van de
vakantie zijn we in een
paar etappes
teruggereden richting
Windhoek. Na al het
fraais wat we al hadden
gezien, waren er weinig
hoogtepunten meer te
verwachten. Om te
eindigen nog een paar
planten die er duidelijk
uitsprongen in dit
laatste stuk van
Namibië. Bij Omatjenne
zagen we mooie grote
exemplaren (tot 3 m
hoog) van Pachypodium
Afrikaanse olifant
lealii en bij Otjiwarengo
heel indrukwekkende planten tot 5 m hoog van Cyphostemma currori. Wel dient
te worden vermeld dat we deze planten meer zagen in de tuinen van de wat
betere huizen in enkele stadjes dan in de natuur.

Al met al een prachtige reis met meer dan voldoende hoogtepunten.
Andre van Zuijlen
Maart 2018

Plant van de maand maart
Gasteria acinacifolia
Gasteria acinacifolia oftewel dunne gasteria is een succulente plant afkomstig uit
de Oostkaapprovincie van Zuid-Afrika.
Gasteria acinacifolia is de grootste van het geslacht gasteria. Met rozetten van
lichtgroene scherpe, en stijve gevlekte bladeren, die tot 1m lang kunnen worden.
De soortnaam acinacifolia betekent krom-zwaard-bladeren en verwijst naar hoe
de gladde volwassen bladeren zich krommen en eindigen in een scherpe punt.
De meervoudig vertakte bloeiwijze is vaak meer dan 1m hoog met roze bloemen
die verschijnen tussen september en december.
Van oudsher staan gasteria’s bekent als goede kamerplanten.
We kweken ze in zanderige klei bevattende humus aarde, en geef ze niet
overmatig veel water. In de volle zon krijgen ze vaak brandvlekken. In de winter
houden we ze beste op een temperatuur van 12°C. Vermenigvuldigen van
Gasteria acinacifolia is vrij gemakkelijk door de uitlopers af te nemen en deze
weer op te potten. Ook kun je het blad stekken en dit moet je niet te ondiep in
de grond zetten.
De plant van de maand maart is een prachtige plant waar ik zeer zuinig op zal
zijn.
Groeten, Jan Nelis

Gasteria acinacifolia de plant van de maand

Recept

Cactusvijgen en geitenkaas.
Bereidingstijd:
Keuken:
Soort gerecht:

10-20 minuten
Internationale keuken
Salades

Ingrediënten voor 4 personen
*
*
*
*
*

4 cactusvijgen
200g zachte geitenkaas, in plakjes gesneden
50 g gemengde slablaadjes
2 el fijngesnipperde verse basilicum
honingvinaigrette

Bereidingswijze
* Schil de cactusvijgen en snij ze in plakjes.
* Verdeel de salade over 4 borden; schik er de vruchtenplakjes op en leg er de
plakjes geitenkaas bovenop.
* Besprenkel met honingvinaigrette en werk af met de basilicumsnippers.

Jaaragenda 2018

Afdeling Succulenta Gorinchem – ‘s-Hertogenbosch
Maandag 8 januari

Jaarvergadering
Zaaiwedstrijd

Maandag 5 februari

Lezing Madagaskar, het unieke succulenteneiland
Door Peter van Dongen

Maandag 12 maart

Lezing over Namibië
Door Andre van Zuijlen

Maandag 9 april

Lezing Bolivia, cactusland van meer dan alleen
lobivia’s
Door Wiebe Bosma

Maandag 14 mei

Plantenkeuring
Fotowedstrijd

Maandag 21 mei

2e Pinksterdag landelijke open kas bij:
Frans en Tonny Mommers

Zaterdag 26 mei

Cactusreisje samen met de afdelingen Eindhoven
en Tilburg
Opstapplaats Stappegoorweg 1, 5022 DA Tilburg

Maandag 11 juni

Open kas
Bij Cees en Marleen Pulles

Zaterdag 7 juli

Open kas met BBQ
Bij Frans en Tonny Mommers

Maandag 13 augustus

Open kas
Bij Arie en Anita Adriaanse

Maandag 10 september

Lezing samen met Eindhoven en Tilburg
Organisatie door afdeling Eindhoven

Maandag 8 oktober

Plant en praatjes

Maandag 12 november

Lezing Bloeiend Namaqualand, voorjaar in ZuidAfrika
Door Jan en Anny Linden

Maandag 10 december

De quiz

