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Bestuur Succulenta afdeling Eindhoven
Voorzitter:
Henk Damsma, Kanunnikensven 38, 5646 JE Eindhoven
Tel.: 040 – 2113595
E-mail: henk.damsma@freeler.nl
Secretaris:
Monique van Vroenhoven, Lijntjemeet 4, 5683 LV Best
Tel.: 0499 – 396562
E-mail: mvanvroenhoven@hotmail.com
Penningmeester:
Leo Neggers, Molvense Erven 101, 5672 HK Nuenen
Tel.: 040 - 2831199
E-mail: l.neggers@onsnet.nu
gironummer van de afdeling 285318
t.n.v. Penningmeester Succulenta afd. Eindhoven.
Bibliothecaris:
Gerrit Roest, Lindestraat 17, 5541 EK Reusel
Tel.: 0497 - 642884
E-mail: g.roest@wanadoo.nl
Succulenta, afdeling Eindhoven komt elke 2e maandag van de maand
om 20.00 uur bijeen in Wijkcentrum 't Slot Eindhoven,
Kastelenplein 167, 5653 LX Eindhoven
Telefoon: 040-2519768

Redactie Afdelingsnieuws:
Anita van de Wijdeven
E-mail: anita.geldrop@chello.nl
+ vacature
[ tijdelijk wnd. H.Damsma ]
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AGENDA 2011

Maandag 11 apr.

Mammillaria’s in Mexico door Wolter ten Hoeve,
landelijk secretaris SUCCULENTA.

Maandag 9 mei

Plantenruil- en (ver)koopbeurs.

Maandag 6 juni

Echinocereus in woord en beeld, dialezing
door dhr. Frans Cuypers, secr. afd. Turnhout

vakantieperiode

+++++++++++++++++++++++++++++

Maandag 12 sept.

Start naseizoen en bijeenkomst bij fam. E. Jansen
in Someren. Egidius zal ons dan inwijden in de
geheimen van de Sulco-wereld en wij worden
daar verwacht vanaf

19.00 uur als opening

van het najaarsseizoen.
Maandag 10 okt.

Mexico in 2007 door mw. Mieke Geuens
(gezien de vorige voordracht veelbelovend).

Maandag 14 nov.

Inleiding / samenvatting van de plantkunde;
toegespitst op dat wat voor succulentenliefhebbers relevant zou kunnen zijn
door mw. dra. E. Salters.

Maandag 12 dec.
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Gezellige avond met vertier en vertij.
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De te determineren plant
2e en 3e kwartaal 2011
De te determineren plant staat bij ondergetekende (Anita van de Wijdeven) in de
winter in de huiskamer, voor- en najaar in de kas, en in de zomer buiten, onder
de veranda.
Deze plant heb ik zo’n 10 jaar geleden gekocht tijdens een excursie van onze
afdeling naar het Westland bij een grote cactuskweker.
De omschrijving is als volgt:
Valt onder de Anacardiaceae / Pruikenboomfamilie en groeit in het Zuidwesten
van Madagascar.
De plant krijgt kleine roodbruine bloemen en bessen (bij mij helaas niet).

de bloeiwijze van de plant..................
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In de volle zon worden de blaadjes
rood/paarsachtig en als het kouder
wordt vallen ze af. Dan geef ik de
plant rust, en als het warmer wordt
en de plant meer water krijgt,
verschijnen er weer vele nieuwe
blaadjes.
Deze plant heeft glimmende, zeer
kleine blaadjes.
zaadbessen.........

de stam.............
de blaadjes...
Deze plant is in diverse boeken te vinden, maar zoeken op internet is vrijwel
zeker iets gemakkelijker ! In ieder geval veel succes en plezier met het vinden
van de naam.
Oplossingen vóór 1 oktober 2011 mailen naar : anita.geldrop@chello.nl
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Excursie:

wat er te melden valt...

Onze jaarlijkse excursie is dit jaar op zaterdag 21 mei as. Bijzonder is dat we
gezamenlijk met de bus gaan en nog meer bijzonder is dat dit gebeurt in
gezelschap van leden van de afdelingen Gorinchem-'s Hertogenbosch resp.
Tilburg. Beide genoemde afdelingen waren al in een vergevorderd stadium van
afspraken waar het hun jaarlijks uitstapje betreft en wij (afd. Eindhoven) mogen
en kunnen ons daarbij aansluiten (voorzover er plaats is). Het wordt dus een
gezamenlijk uitstapje van 3 afdelingen van SUCCULENTA , iets wat vrijwel zeker
uniek is.
Op dit moment is er voor ons plaats voor een aantal personen en mogelijk
kunnen er nog meer mee. Opstapplek is vermoedelijk bij “Mac donalds” in
Veldhoven. De lunch wordt verzorgd door de afd.Gorinchem-'s Hertogenbosch;
maar daarvoor moet je je wel tevoren opgeven.Kosten 10 EURO en opgeven bij
Henk Damsma. Niet opgeven en toch een lunch willen betekent: zelfzorg!
Waar gaan we heen?
Achtereenvolgens zullen we bezoeken:
De botanische tuin Jochem Hof in Steyl.
Eden Plants (Ingo Breuer) in Heinsberg (Duitsland)
Exotica in Erkelenz (Duitsland)
Kakteen-Piltz in Monschau (Duitsland)
Van de bedrijven in Duitsland is veel plantenaanbod te vinden op internet, zodat
u van te voren al eventuele keuze van aankoop kunt bepalen. Orde van grootte
zullen de buskosten p.p. 15 EURO bedragen.
Het behoeft geen uitgebreid betoog dat dit een uitgelezen kans is om kennis te
maken met 2 van onze vier “buur-afdelingen”; waarbij de te bezoeken adressen
een geweldige mogelijkheid bieden om bijzondere planten aan te schaffen.
Op dit moment hebben zich opgegeven en kunnen mee:
Willem (2p.), Anita, Leo, Ties, Roelof (2p.), Egidio, Margareth, Bep,Jan van Dijk en Henk(2p.).

Wie verder nog mee wil moet zich liever snel opgeven.....................
bij Henk Damsma
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De te determineren plant 1e kw. 2011
Nee, natuurlijk had ik daar geen weet van dat Theo Heijnsdijk in het laatst verschenen
SUCCULENTA-nummer [ april 2011] het negerhandje ten tonele zou voeren.

Maar, wel leuk dat deze toch bijzondere plant zoveel aandacht krijgt landelijk en
bij ons dus in de afdeling. De naam boven het artikel zal jullie niet ontgaan zijn,
t.w.
Maihueniopsis clavarioides
Dat is inderdaad de juiste naam, hoewel daar formeel de auteursnaam bij
vermeld dient te worden. In ieder geval werd door mij expliciet naar gevraagd,
oftewel:
Maihueniopsis clavarioides (Pfeiffer) Anderson.
Je kunt zeggen dar er verrassend weinig mensen meegedaan hebben, je kunt
ook zeggen dat er verrassend veel mensen meegedaan hebben. Hoewel de
plant erg bekend is (dus gemakkelijk te determineren/ een naam te geven) is
het aantal inzenders nog niet zo hoog geweest.Prima dus!
Niet helemaal prima/correct was de ingezonden naam.........., zie tabel

04-04-2011

Afdelingsnieuws

7

Tabel:

Afgezien van één schrijffout is het duidelijk dat alle inzenders de goeie soortnaam wisten
en ook de meest actuele geslachtsnaam. Grosso modo hebben alle inzenders dus de
juiste naam “ te pakken” en omdat het bestuur juist een bemoedigingsbeleid wil voeren
maakt iedere inzender dus kans op de kwartaalprijs; in dit geval via verloting!
Elders in dit afdelingsnieuws vindt u een nieuw te determineren plant. Daar is dit keer
veel tijd voor om de naam te vinden. Succes kan je zien als inzenders de juiste naam
weten te vinden; echter ook als er veel inzenders zijn. Meedoen is leerzaam en leuk!
Henk
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