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[ tijdelijk wnd. H.Damsma ]
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AGENDA 2011/ 2012

Maandag 14 nov. 2011 Lezing door Roelof Salters over de flora
aan amerikaanse kant van de Rio Grande.
(o.a Texas)
Maandag 12 dec. 2011

Gezellige avond met vertier en vertij.
(verzorging Monique van Vroenhoven)

*****

================================= *****

Maandag

9 jan. 2012

Ties van Kemenade houdt een lezing over
“woestijn ecosystemen”.

Maandag 13 febr. 2012

Jaarvergadering

Maandag 12 mrt 2012

Reis door ZW-Amerika door
Wil en Monique van Vroenhoven

Maandag 16 april 2012

Weingartia's in het Boliviaanse landschap
door Ludwig Bercht.

Maandag 14 mei 2012

Ruilavond (vooral succulente planten)
voor en door alle leden !

Maandag 11 juni 2012

Anita v/d Wijdeven over Cuba:
een bezoek waard
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Jubilaris: Kees van de Wittenboer
De aankondiging in SUCCULENTA van augustus 2011 van zijn
50-jarig jubleum (blz. 49) was aan Kees niet voorbijgegaan.
Dat kon ook niet eigenlijk, want voor zo'n hoogtallig jubileum
wordt je netjes uitgenodigd en in het zonnetje gezet. Kees kon
echter de Algemene Ledenvergadering van 2 april 2011 in
Rotterdam niet bijwonen en moest dus wachten op z'n speld
met robijn(tje). Dat duurde hem kennelijk wat lang want in juli
jl. informeerde hij bij mij eens voorzichtig of ik iets afwist van
z'n speldje.
Het kon toch niet zo zijn dat “ze” dat alweer vergeten waren....
(gedachtig zijn 40-jarig jubleum, wat door omstandigheden pas
enkele jaren terug (2008) verguld kon worden met een
bijbehorend speldje). Ik veinsde van niets te weten en beloofde
hem dat de secretaris Wolter ten Hoeve eens te vragen, die het
mogelijk wel (te) druk had met overdracht van secretariaatswerkzaamheden danwel werken, als er geen reis op het
programma stond. Zo opperde ik.... Het afdelingsbestuur had
namelijk allang (in stilte) afgesproken dat de huldiging van
Kees direkt na de zomervakantie zou plaatsvinden en dat
gebeurde ook de eerstbeste keer dat we op onze nieuwe locatie
vergaderden in Wijkgebouw “DE HOEKSTEEN” in de
Gerretsonlaan te Eindhoven op 12 sept. jl.
De afdeling heeft veel aan Kees te danken. Niet alleen zijn
jarenlange penningmeesterschap, maar ook het veelvuldig
“ organiseren “ van onderling kasbezoek in de zomer, zaaiwedstrijden, plant van de maand, etc. konden een succes worden,
dank zij zijn organisatorisch talent. En als kenner en kweker
van cactussen, vetplanten en orchideeën heeft hij vele
afdelings-avonden verzorgd. Z'n specialisatie v.w.b.
Echinocereus, Mammillaria en Sempervivum was genoegzaam
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bekend om vraagbaak te kunnen zijn voor veel afdelingsleden.
In alles was hij nauwgezet en betrouwbaar en zo'n speld met
robijn heeft Kees niet zozeer gekregen alswel verdiend. Toch
kreeg hij hem (opgespeld) door de voorzitter en deze keer
precies op tijd, zoals de klok ook laat zien. ('t is vóór
twaalven..........)

Ook de afdeling had Kees bedacht, want hij kreeg van hen uit handen
van de voorzitter, een fraai schaaltje met één van zijn lievelingsplanten, te weten: Mammillaria bombycina.
Ook zijn echtgenote Frans werd in deze huldiging betrokken -- zij
kreeg uit handen van de penningmeester, Leo Neggers, een tuiltje
mooie bloemen. Frans was daarmee blij verrast, zoals de foto op de
volgende bladzijde laat zien, waar zij en Kees allebei Marian
Duijnhouwer flankeren.
Het was de eerst bijgewoonde vergadering van Marian als erelid en
zeker ook bijzonder gezien de huldiging van Kees!
11-10-2011

Afdelingsnieuws

5

N.B.:

De foto's zijn van de hand van Wil van Vroenhoven.

Kees en Frans van de Witteboer flankeren Marian Duijnhouwer.

Deze avond kreeg verder nog bijzonderheid aan de hand van enkele
vakantieverhalen, maar daarover mogelijk later meer.
Henk Damsma

≈≈≈≈≈≈≈

≈≈≈≈≈≈≈

≈≈≈≈≈≈≈

≈≈≈≈≈≈≈

≈≈≈≈≈≈≈

Het wordt weer tijd om zaad te bestellen... Toch?
(zie komende zaadlijst SUCCULENTA , 2011-2012 )
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Determineerplant 2e/3e kwartaal 2011
In het Verenigingsnieuws van begin dit jaar had ik een stukje geschreven over
een plant waar de leden een naam bij zouden kunnen zoeken en ik had er ook
wat foto’s bij gezet om dit wat te vergemakkelijken.
Op onze verenigingsavond van september heb ik de plant meegenomen met de
gedachte dat een plaatje misschien lastig is. Je hebt niet altijd een goed beeld
van een plant wat grootte of kleur betreft.
Omdat het deze keer geen cactus of vetplant was maar een caudexplant, die
niet iedereen in zijn/haar verzameling heeft zijn er maar vier inzendingen
ontvangen:
Gerrit Roest,
Willem Burger,
Henk Damsma en
Ger du Pré.
Zij hebben allemaal de naam goed geraden: Operculicarya decaryi.
De plant valt onder de Botanische naam Anacardiaceae (Pruikenboomfamilie).
Op de verenigingsavond zal geloot worden om de eerste prijs!
Anita van de Wijdeven

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Een geheel andere
caudiciforme plant
is :

Dracunculus vulgaris

( wordt vlgs opgave max. 2 m. hoog)
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Determineerplant 4e kwartaal 2011

(G.Roest)

Dit plantje staat bekend als moeilijk te kweken maar dat valt toch wel
mee bij de juiste verzorging. Afkomstig uit het zuiden van Mexico, Puebla.

Foto van de plant in de natuur (scan uit boek)

Zoals de plant op internet te zien valt.......
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In de natuur worden ze niet groter dan 3 cm Ø en in een droge
periode komen ze nauwelijks boven het grondoppervlakte uit.

11-10-2011
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Vorenstaande foto's van één van mijn planten uit 2007, ze staan in
een potje 5,5 cm (en daar staan ze nog steeds in).
In de kas worden de planten wat groter, 5 cm ϕ, bolvormig tot kort
cilindervormig, solitair.
De bloemen zijn wit met een rode waas tot roze, 2 à 3 cm ϕ. Zaden
zijn zwart in zaadbessen die nauwelijks boven de dorens uitsteken.
Als je denkt dat je een antwoord gevonden hebt, stuur dit dan naar :
g.roest@orange.nl . Het antwoord mag ook telefonisch dan wel op
een afdelingsvergadering verteld worden.

Nog twee foto's uit
2010
(eigen verzameling)
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De digitale bibliotheek

De digitale bibliotheek,

door Gerrit Roest

bericht 1

Op het internet is een grote hoeveelheid informatie te vinden over
Cactussen en Vetplanten. Voor sommige mensen is dit allemaal
makkelijk te vinden, maar anderen hebben er een heleboel moeite
mee omdat de computer nu eenmaal niet even gemakkelijk te
bedienen is voor iedereen.
Daarom wil ik zo af en toe enkele internetsite’s aanprijzen waar het
een en ander aan informatie te vinden is, door op de link te klikken ga
je direct naar de betreffende internetsite.
Ik hoop dat dit naar behoren werkt en dat ik binnenkort hierop een
vervolg kan maken. Als er iemand in de afdeling is die ook
interessante site’s gevonden heeft kan hij die doorgeven, dan kan ik
daar werk van maken.
Gerrit Roest, e-mail: g.roest@orange.nl

Voor algemene informatie:
Cactus and succulent plant mall

Een site in het Engels waar je alle richtingen uit kunt. Hier kun je
(bijna) alles vinden op het gebied van Cactussen en Succulenten.
Er zijn zoveel links dat het wel wat tijd kost om hier je weg te vinden
maar het is er wel!

11-10-2011
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Met nog in gedachte zijn mooie lezing bij ons en zijn tragisch
overlijden:

(Duits) van Werner van Heek, kleine site met foto’s van verschillende
reizen door diverse landen. Deze foto’s laten vele cactussen zien maar
ook andere reis impressies
Over een specifieke plantengroep met verdikte wortels en/of
stammen: de Caudiciforms:
Bihrrmann Caudiciforms

(Engels) over planten met een caudex. Er is een introductie van wat
onder Caudiciforme planten verstaan wordt.
Je kan zoeken naar een bepaalde plant op alfabet, familie of
groeiplaats (geografisch gebied).
Alle planten met een nette beschrijving over o.a. naam, grootte,
waterbehoefte en bloemkleur en de nodige foto’s.

Over Ariocarpus, zeer uitgebreid:

Ariocarpus,Living rocks of Mexico
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Afdelingsnieuws

11-10-2011

(Engels). Zeer uitgebreide en complete site over Ariocarpus. Alle
soorten met beschrijvingen, groeiplaatsen, veldnummers, verzorging
enz.
Ook reisverhalen, natuurhybriden, veldnummers en links.
Over Euphorbia, een site van de nederlander Rikus van Veldhuizen
(vroeger samen met Jaap Keizer):

U4ba (spreek uit yoeforbia)
Site van Rikus van Velthuizen, maar toch in het Engels. Een site over
Euphorbia met artikelen, foto’s, links en plantenlijst.
Site van Alessandro Mosco over Thelocactus
The genus Thelocactus

(Engels) geschiedenis, determineersleutel, eerstbeschrijvingen,
soorten met beschrijving, kaarten met vindplaatsen en (groeiplaats)
foto’s.

11-10-2011
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Cleistocactus baumannii
foto: Henk Damsma
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Pauselijke tuin, Vaticaanstad

foto H.D.

een Ferocactus pilosus (althans volgens het bordje)

Opuntia polyacantha,
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Botan. Tuin Berlin-Dahlem
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iets voor Kerst?
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