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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: 040-2372448.

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

Maandag

9 jan. 2012

2012

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

Maandag 13 febr. 2012

Jaarvergadering

Maandag 12 mrt 2012

Anita v/d Wijdeven over Cuba:
een bezoek waard

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 !
Beoordeling zaaiwedstrijd.

Maandag 11 juni 2012

Reis door ZW-Amerika door
Wil en Monique van Vroenhoven

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
..........Een nieuw jaar..........

ik hou van cactussen,
ik hou veel van de club
ik ga dus iets leuks doen
ik ga dus ….........hhh.
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De man op de foto betreft dhr. Jan van de Broek,
de huidige voorzitter van de afdeling Tilburg.
Navolgend het 2e deel van zijn verhaal over Adenium,
zijnde zijn lievelingsplanten.
Ging het eerste deel over het ontstaan van zijn hobby
alsook zaai-en kweekervaringen; thans vertelt hij ons
welke soorten er zijn van dit geslacht.
H.D.
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' Adeniums, mijn grote hobby’ door Jan v/d Broek

Men heeft vele Adenium soorten. Ik ga nu alle soorten bespreken.
Soort 1: Adenium obesum
Onder deze soort vallen alle soorten
Adeniums. Eigenlijk zijn de andere
soorten dus een ondersoort van de
obesum.
De Adenium obesum groeit in Zuid en
Noord Afrika, en wordt wel de
woestijnroos genoemd.
De bloeitijd van de obesum is van januari t/m mei. (Dit is de grote
bloei) De late bloei is van september t/m december. Als alle
omstandigheden goed zijn, kan hij het hele jaar door bloeien.

Soort 2: Adenium multiflorum
Deze soort Adenium groeit in
Mozambique, Zambia en Zimbabwe.
De hoofdbloei is midden in de winter,
dit is van januari t/m maart.

Soort 3: Adenium swazicum
Deze soort Adenium groeit in Swaziland
(ingesloten door Zuid Africa en Mozambique).

De bloei van de swazicum is van juli t/m
december, waarvan de hoofdbloei van
augustus t/m oktober.
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Soort 4: Adenium boehmianum
Deze soort Adenium groeit in Namibië, en
in Angola. De bloeitijd van boehmianum is
in de maanden september t/m december.
De hoofdbloeitijd valt in november en
december.

Soort 5: Adenium oleifolium
De groeiplaats van deze Adenium is in Zuid
Botswana en in het Noorden van ZuidAfrika. De bloeitijd van deze plant is in de
maanden mei t/m oktober. waarvan de
hoofdbloei in mei en juni.
Soort 6: Adenium somalense
De groeiplaats van deze Adenium is in
Somalië,Tanzania, Ethiopië en NW Kenia.
De bloeitijd is van januari t/m
december. Dat is dus het hele jaar door.
Maar de hoofdbloei is vooral in juni.

Soort 7: Adenium crispum
De groeiplaats is voornamelijk in Somalië.
De bloei is het gehele jaar door, maar de
hoofdbloeitijd ligt in mei en juni.
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Soort 8: Adenium arabicum
De groeiplaats van deze Adenium is in
het Zuiden en het Westen van Margin
oftewel Arabische Peninsula. De bloeitijd
van deze Adenium is van januari t/m mei.
De hoofdbloei is van februari t/m april

Soort 9: Adenium socotranum
Deze Adenium groeit in Socotra. Dit is
een eiland bij Afrika in de Indische
oceaan. De bloeitijd van deze Adenium
is in maart t/m mei.
Soort 10: Adenium sp. Tanzania
De groeiplaats van deze Adenium is
maar in een heel klein gedeelte van
Tanzania. Vooral in Midden Noord
Tanzania. De bloeitijd van deze
Adenium is van januari t/m april.

Soort 11: Adenium sp. Oman
Deze Adenium groeit in een klein
gedeelte van Oman, een sultanaat op
het Arabisch Schiereiland. De bloeitijd
van deze Adenium is van maart t/m juni.
De hoofdbloei is in april en mei.
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Determineerplant 2e/3e kwartaal 2011
In het verenigingsnieuws van oktober 2011 heb ik laten weten wie
allemaal de caudexplant van de goede naam had voorzien. Dat zijn (al
eerder genoemd): Gerrit Roest, Willem Burger, Henk Damsma en Ger du Pré.
Zij hebben allemaal de naam goed geraden: Operculicarya decaryi.
Via loting werd de winnaar bekend; te weten: Ger du Pré !! Proficiat!
Anita van de Wijdeven

Determineerplant 4e kwartaal 2011
Er bleken 5 inzenders te zijn, waarvan er 3 de goede naam wisten.
Mammillaria pectinifera Web. , een toch voor velen heel bekende plant.
Vroeger vaak Solisia pectinata genoemd. Via loting werd Henk Damsma
de gelukkige, waar het de originele uitgereikte prijs betreft: een levende
plant in een klein vitrinekastje door Gerrit zelf gemaakt.
Dat zijn toch de leuke dingen...............
Henk Damsma

VRAAG & AANBOD
Al verschillende keren genoemd, maar toch nog even ter speciale attentie
afdelingsleden : wegens verhuizing is te koop de cactus en vetplantenverzameling (bestaande uit hoofdzakelijk bolcactussen en Agaven)
van
Marty de Roos
Verkoopdagen: zaterdag 21 & zondag 22 april. (Da's anders dan jullie
eerder werd gezegd). Graag vooraf even contact opnemen i.v.m. te
verwachten aantal mensen (koffie e.d.).Laat Marty niet zomaar zitten!
Telef. 06 – 46607927 Adres: De Suikerbakker 26 in Veldhoven.
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Middentablet kas
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Determineerplant 2e/3e kwartaal 2012
Deze plant komt uit Madagaskar. Het is een plantje dat groeit als gras en
pollen vormt met vele stammetjes. De hoogte is 10-15 cm en mijn
exemplaar komt nog uit de verzameling van Wim Sterk, dus niet uit de
verzameling van Cas Smulders want die was bakker.
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Ger du Pré is de inzender van deze mooie vetplant.
Het moet voor velen een peuleschilletje zijn hier de goede naam bij te vinden.
Inzendingen dus naar Ger. Zijn email adres: ger.du.pre@planet.nl
U hebt nu een heel halfjaar de tijd en nogmaals gezegd: meedoen levert geen
poen, maar wel vertier en plezier. Succes!

Determineerplant 1e kwartaal 2012
Zowaar vijf leden hebben een naam ingezonden. Er is er echter maar één bij die
de naam juist had. En dat is Willem Burger. Goed gedaan Willem!
Iedereen had weliswaar de juiste geslachtsnaam, maar de overige tips zijn
kennelijk onvoldoende helder geweest voor de anderen. Het betreft dus
Gymnocalycium monvillei (Lemaire) Br.&R., de naam die Willem ook
ingezonden had. En de plant is genoemd, ja, naar baron H.B. De Monville.......
Henk Damsma
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POTTENVOORRAAD

SUCCULENTA, afd. Eindhoven.

Wat resteert van de vroegere winkel zijn vierkante potten!
Vrijwel alle potten zijn van het merk TEKU. (Maten vierkant betreft LxBxH )
KLEUR IS ZWART

□ 13 x 13 x 13 cm.

ca. 100 stuks

prijs p.stuk € 0,17

□ 11 x 11 x 12 cm.

ca. 20 stuks (merk Thovadec)

prijs p.stuk € 0,15

□ 11 x 11 x 11 cm.

ca. 90 stuks

prijs p.stuk € 0,15

□ 9 x 9 x 7 cm.

ca. 1000 stuks

prijs p.stuk € 0,07

□ 8 x 8 x 8,5 cm.

ca. 1500 stuks

prijs p.stuk € 0,07

□ 7 x 7 x 8 cm.

ca.

prijs p.stuk € 0,05

600 stuks

Bovengenoemde pottenvoorraad is per 2-4-2012.
Potten kunnen nog een beperkte tijd geleverd worden; immers in de
september vergadering 2011 werd besloten de voorraad op te laten
kopen of te ruilen tegen planten voor verloting.
Dit vanwege te geringe afname op jaarbasis en toch wel volimineuze
opslag.

H.D.

Mogelijk is dit de laatste voorraadopgave. Bewaren dus!
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