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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 Wijkgebouw De Hoeksteen Eindhoven,
Gerretsonlaan 1A, 5624 JL Eindhoven
Telefoon: 040-2447591.

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

Gezellige avond met vertier en vertij.

Een mooie Aeonium tabuliforme [Bot. Tuin Düsseldorf ]
09-09-2011
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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 UITERLIJK vóór 1 oktober 2011 mailen naar : anita.geldrop@chello.nl
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Excursie:

MET DRIE’en OP STAP

Voor de eerste keer. Althans voor ons. En zeker nog eens doen. Dat
vindt iedereen.
Drie afdelingen, Tilburg, Gorcum-den Bosch en Eindhoven trekken
samen met een flinke volle bus naar Duitsland. Succulenten zien en
zoeken.
Echter niet zonder eerst koffie met Limburgse Vlaai in de Jochem Hof
in Steyl.
De botanische tuin ligt er prachtig bij en de succulentenkas geeft een
heel gevarieerde verzameling te zien. Dat moet ook niet-hobbyisten
indrukwekkend zijn. Reclame !!
Dan naar Exotica van Ernst en Maria Specks in Erkelenz. Inderdaad,
exotischer kan het bijna niet. Een tot in de puntjes verzorgde
kwekerij. Zonder cactussen. Die zouden ergens anders staan. Maar
hier vooral o.a. een boeiend geheel van knolsucculenten. Dat maakt
indruk. Teveel om op te noemen. Iedereen treft er wel wat
verrassends aan om mee te nemen.
Een uitgelezen moment om bij te komen van dat knollengeweld met
een kop heerlijke soep. En buiten op het grasveld nog de rest van de
smakelijke lunch, piekfijn verzorgd door Gorcum-Den Bosch. Met dank
van iedereen trouwens.
Zo dus de inwendige mens gesterkt gaat het naar Eden Plants van
Ingo Breuer in Heinsberg. Een grote kwekerij van vooral cactussen.
Wel een heel avontuur om tussen die rollende kweektafels het vege lijf
te redden. Als je de paden binnen komt, moet je d’r ook weer uit zien
te komen. Maar er is veel te zien en veel te vinden.
Tenslotte Kakteen-Piltz in Monschau. Ook hier, een groot aanbod voor
liefhebbers.Maar bovendien een uitgebreide eigen verzameling, met
veel oude planten.
Zeker een geslaagd experiment, zo’n gezamelijke trip. Er wordt flink
gebuurt. Ieder leert weer andere mensen kennen, met andere
planten, met andere ideeën en met andere ervaringen en
kweekmethoden. Voor herhaling vatbaar.
Jan van Dijk

6

Afdelingsnieuws

09-09-2011

De volgende fraaie foto's, gemaakt door Margareth Timmermans,
zijn ter illustratie:

'n groep cactussen in de Jochumhof in Steyl.

bij de “Specks” konden we onze verzameling echt spekken.......
09-09-2011
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foto bloemenparadijs bij Ingo Breuer (Eden Plants) in Heinsberg

bij Brigitte en Jörg Piltz: een cristaat in bloei [ Gymnocalycium quehlianum aff.]
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Natuurmarkt Helmond 2011
Ook dit jaar organiseerden het natuur– en milieu- centrum Helmond i.s.m. de
imkersvereniging weer, traditiegetrouw, de natuurmarkt. Ook onze vereniging werd weer
benaderd om mee te doen, wat we “ zo langzamerhand traditiegetrouw” weer deden.
Planning en organisatie werd wederom door Gerrit Roest gedaan, die als gevolg van
“een dubbele agenda” zelf helaas niet aanwezig kon zijn op de markt. Alles was echter
goed voorbereid door Gerrit en enkele dagen voor “d-day” bracht hij een aantal (zeer
mooie!) showplanten en verkoopmateriaal naar ondergetekende. Dit keer paste alles
gelukkig achterin de auto (mede dankzij de handige, stapelbare kratten) zodat er niet met
een aanhanger gerommeld hoefde te worden (erg onhandig met lossen en laden in de
smalle straatje op het terrein van de markt).
De markt werd wederom gehouden in en rondom de Bijenhal (wat af en toe te merken
was) in het stadswandelpark de Warande. Doel van de markt is het geven van
voorlichting en demonstraties op het gebied van natuur en milieu, gericht op het hele
gezin.In totaal staan er normaliter zo’n 45 kramen en er worden vele doe-activiteiten
georganiseerd.

De markt is niet-commercieel van opzet en de toegang is gratis.

09-09-2011
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Op de ochtend van zondag de 5e juni kwam ik rond een uur of half elf aan op de markt
waar de hulptroepen me al verwelkomden : “ook zo langzamerhand traditiegetrouw”
waren dat Willem en Bep en haar man Camiel, die trouwens ook gezorgd heeft voor de
foto’s bij dit artikel.
Bep had ook nog (planten-)verkoopmateriaal bij zich, afkomstig van Jan van de Rijt, dat
samen met Gerrit’s show- en verkoopmateriaal de stand aardig vulde.
Na een dik half uur “sjouwen” zaten we aan de koffie … onze buren hadden er meer
moeite mee, die waren om twaalf uur, toen het publiek binnen begon te stromen, nog
steeds bezig met de finishing touch...
Het aantal bezoekers was redelijk verdeeld over de middag, met aan het begin een
kleine piek.Gelukkig ook enkele clubleden die kwamen kijken (dat hadden er meer
mogen zijn).
De aandacht voor de stand was redelijk. Vooral de jonge bezoekertjes liepen meestal vol
enthousiasme af op onze “vreemd uitziende plantjes” met de vraag of dat zeer doet als je
ze aanraakt, om vervolgens wat geremd te worden door moederlief die het al zag
gebeuren met “die prikkende plantjes”. Ik probeerde dan steeds een Mammillaria
plumosa of andere aaibare plant te laten zien EN VOELEN om aan te tonen dat er ook
“lieve cactussen” zijn...

Misschien een idee voor volgend jaar, als we dan weer van de partij (mogen) zijn :
een knuffelhoekje maken met aaibare cactussen !!
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Om vijf uur was het gedaan en konden we weer gaan inpakken (helaas niet alles
verkocht). Opbrengst van de dag : een tientje of drie aan Euro voor de clubkas en
2 prospects (althans 1 prospect persoonlijk en de moeder van een 2e)..............
... zieltjes winnen valt niet mee...
Met dank aan Gerrit Roest en Jan van de Rijt voor het beschikbaar stellen van
(planten-)verkoop materiaal.
Jack Scheepens

Plant van de maand
Het gaat verbazingwekkend met de plant van de maand. U kunt dat hieronder
lezen. De eerste keer (april) niet meegerekend hebben er in mei en juni zowaar 3
leden het opgebracht om een plant ter keuring mee te nemen. Da's 10% van het
totale aantal leden. Beduidend meer (20%) heeft het opgebracht om de planten te
beoordelen. Ik ben dan ook zeer optimistisch gestemd, immers met zulke
percentages kan dit toch alleen maar beter worden......., ?

APRIL
De start was wat moeilijk v.w.b. het stemresultaat.
Dit is geheel in overeenstemming met het spreekwoord “ALLE BEGIN IS MOEILIJK”
Het onbetrouwbare stemresultaat is dus komen te vervallen.
MEI
Er hebben 6 leden gestemd
1e Willem Burger
2e Gerrit Roest
3e Henk Damsma

49 punten
46 punten
44 punten

JUNI:
Er hebben 6 leden gestemd.
Jan van Rijt heeft met 2 planten mee gedaan.
1e Jan van Rijt
2e Jan van Rijt
3e Henk Damsma
4e Willem Burger
09-09-2011

47 punten
44 punten
39 punten
34 punten.
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Zoals bekend(nog maar eens geschreven) is de beoordelingsorganisatie in handen van
Mw. Bep Braet.
Opzet: iedere vergaderavond wordt één plant meegebracht uit een bepaald geslacht
door “iemand(en)” .
Iedereen die aanwezig is wordt uitgenodigd/ om via een puntensysteem [1 t/m 10;
(oplopend is meer waardering!)] een punt toe te kennen aan een meegebrachte plant;
echter meedoen met deze beoordeling/keuring houdt in dat alle planten dan ook
beoordeeld dienen te worden (anders wordt de organisatie wat lastig...).
Een plant van de maand inzender mag echter NIET meedoen met beoordeling van
zijn of haar zelf meegebrachte plant.
Iedere plant per inzender/avond krijgt dus evenveel beoordeling, mits alle inzenders dus
meebeoordelen (of juist helemaal niet)!! Herkomst van de plant is enkel bekend aan de
secretaris.
Het scoringsresultaat per inzender/plant per avond is:
het totaal aantal (gegeven/verkregen) punten
het aantal beoordelaars.

De totaalstand na 2 ronden is dus:
Willem Burger
Jan v/d Rijt
Gerrit Roest
Henk Damsma

: 83 p.
: 47 p. (ook Jan mag maar één plant inzenden)
: 46 p.
: 83 p.

't wordt misschien wel spannend.............

In september dient een Agave te worden meegebracht

Agave ferdinandi – regis
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De te determineren plant 1e kw. 2011

Er waren 9 inzenders met vrijwel allemaal de goede soortnaam en
meest actuele geslachtsnaam(zie vorig afdelingsnieuws).
Omdat er slechts een kleine kans is alle inzenders gezamenlijk een
vergadering bijwonen heeft er intussen een loting plaatsgevonden via
e-mail verkeer om een winnaar te verkrijgen.
De werkwijze voor loting was/is simpel.
Ik heb een getal (cijfer) gekozen en opgeschreven tussen 0 en 10.
De 9 inzenders moesten mij één cijfer terugmailen, waarvan
gehoopt en gedacht werd dat ik dat opgeschreven had.
Wie dit cijfer niet raadde, viel af.
Wie het cijfer wel raadde heeft gewonnen.
Zouden er meer zijn die het cijfer goed geraden hadden dan zou met hen
doorgeloot worden op analoge manier. Iedereen had dus dezelfde kans om
winnaar te worden.
De cijfers,.................
Egidius Jansen
Gerrit Roest
Jan van Dijk
Marty de Roos
Willem Burger

8
6
5
5
4

Ger du Pré
Jack Scheepens
Kees van de Wittenboer
Monique van Vroenhoven

3
1
5
8

Ik kan u verklappen dat er een winnaar is. Dat wordt uiteraard
bekend gemaakt op maandag 12 september bij Egidius Jansen.
Henk Damsma
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De leuke dingen
● Het gaat met Anita goed en ze is recentelijk Oma geworden!
● Kees van de Wittenboer viert zijn 50-jarig lidmaatschap van
SUCCULENTA
● Met Frans van de Wittenboer (de echtgenote van Kees) gaat het
uitstekend.Ze loopt bijna weer als een kievit.....
● Jan van de Rijt is sinds kort met email te bereiken.
● Er zijn enkele afdelingsboeken terug gevonden.
● Er is een afspraak gemaakt met onze buurafdelingen Tilburg en
Gorinchem/'s Hertogenbosch om te kijken hoe we kunnen
samenwerken.
● Met Leo gaat het redelijk tot goed (volgens zijn zeggen) !
● Misschien krijgen we er een nieuw lid bij, te weten Mw. Esther
van de Vijfeijke uit Best. Zij is in ieder geval lid geworden van onze
landelijke vereniging (zie SUCC. nr.4, aug. 2011)

Calotropis procera [ook wel “Apple of Sodom” genoemd]
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Aloe vera (Gran Canaria, 2004 – foto HD )
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