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Bestuur Succulenta afdeling Eindhoven
Voorzitter:
Henk Damsma, Kanunnikensven 38, 5646 JE Eindhoven

Secretaris:
Monique van Vroenhoven, Lijntjemeet 4, 5683 LV Best

Penningmeester:
Leo Neggers, Molvense Erven 101, 5672 HK Nuenen

gironummer van de afdeling 285318
t.n.v. Penningmeester Succulenta afd. Eindhoven.
Bibliothecaris:
Gerrit Roest, Lindestraat 17, 5541 EK Reusel

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

14 jan. 2013

2013

Cactussen,biologie & cultuur
door Ties van Kemenade

Maandag 18 febr. 2013

Jaarvergadering afdeling

Maandag 11 mrt

Reis México door Mieke Geuens en

2013

René Goris.
Maandag

8 april

2013

Maandag

13 mei

2013

ruilavond (vooral succulente planten)
voor en door alle leden

Maandag

10 juni

2013

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
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Winterbehandeling in mijn kas
door

Kees v.d.Wittenboer

Mijn kas van 6 bij 3.5 m. is verdeeld in twee compartimenten.
Een deel van 1,5 bij 3,5 m. is afgescheiden voor orchideeën
gematigde cultuur.
Gematigd betekent dat de wintertemperatuur gelijk of hoger is
dan 15 graden C.
In dit deel van de kas komt de zon in de zomer pas laat in de
middag wat gunstig is voor de orchideeëncultuur.
De cactussen overwinteren tussen ca 2-10 graden C.
De cactuskas is ook geschikt voor orchideeen koude cultuur.
De kas bevat in de winter dus,op cactussen na, ook orchideeën
en daarnaast tuinplanten die geen vorst kunnen verdragen.
Alle reden om de kas eind oktober min of meer winterklaar te
hebben.De laatste jaren zorg ik er eind oktober voor dat
cactussen die verplant moeten worden opgepot en
gecontroleerd zijn op wolluis.
Wolluis verstopt zich op de meest verborgen plekken.Op de
planten en onder en tussen de potten. Daarnaast dikwijls ook
in de grond . Is een plant besmet dan wordt ook verplant. De
discussie blijft of wolluis en wortelluis niet hetzelfde is.
Controleren is daarom van groot belang. In iedere kas vallen
gaten vanwege uitval van planten. Herschikken is dan een
goed moment om planten allemaal even in de hand te houden
en te controleren.
Planten die besmet zijn worden gedompeld of gespoten met
bestrijdingmiddel.
Goede bestrijdingsmiddelen zijn er bijna niet meer,daarom is
het van extra belang blijvend te controleren en planten
eventueel apart te zetten.
Zijn planten bespoten, dan is het nodig na ca. 10 dagen op
nieuw te spuiten vanwege eitjes die dan uitkomen; die niet bij
de eerste behandeling aangepakt worden.
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Van belang is bij de spuitoplossing een klein scheutje spiritus
te voegen om de waslaag van de coconnetjes te doorbreken.
Opgemerkt moet worden dat planten die bij mij in de volle
grond staan nog nooit besmet zijn met wol of wortelluis.Ook
valt op dat planten die in de lava staan ook minder last hebben
van wolluis zeker in het lavamedium. Toch kunnen ook
lavaplanten aangetast worden door een wolluisexplosie wat
mij deze zomer is overkomen.
80 % van mijn planten staan in lava.Het bevalt mij nog steeds
goed. Alleen zaailingen en eerste jaarsplanten staan nog in
grond.
Eind augustus en september wordt de watergift al
verminderd.Van belang is dan dat het verpottingsmedium bij
verplanten in oktober practisch droog is.
Licht vochtig kan wel en is gunstig om mee te werken.
Bij verpotten wordt op het etiket het jaar aangegeven.Planten
op grond worden om de twee jaar verpot.Lavaplanten blijven
4 jaar in hetzelfde medium .
Lava wordt door mij opnieuw gebruikt na wassen. Ca. 15 liter
lava gaat in een ton.Water toevoegen tot de lava onder water
staat.Hieraan wordt een fles schoonmaakazijn
toegevoegd.Enkele dagen hierin laten staan[oplossen van kalk
en restchemicaliën van de bemesting] waarna ca. 3-4 keer
spoelen met water.Het wassen gebeurt bij mij in de zomer
i.v.m. drogen buiten. Uit pH ⃰ meting blijkt dan dat deze gelijk
is aan verse lava.
Het grondmengsel bestaat bij mij uit 80 dl. bladaarde nodig of
niet gezeefd afhankelijk van grove delen in de grond ,10 dl.
scherp zand en 10 dl. lava[20 dl. scherp zand als geen lava
voorhanden is] en wat droge koemest.
====================================[red.]:
⃰ pH is een maat voor de zuurgraad van een waterige oplossing
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POTTENVOORRAAD
POTTENVOORRAAD afdeling.
De potten zijn (op één uitzondering na) van het merk TEKU.
(Maten vierkant betreft: LxBxH )

□ 13 x 13 x 13 cm. 30 stuks

prijs p.stuk € 0,17

□ 11 x 11 x 12 cm. 20 stuks (merk Thovadec)

prijs p.stuk € 0,15

□ 8 x 8 x 8,5 cm. ca. 1550 stuks

prijs p.stuk € 0,07

□ 9 x 9 x 7 cm. ca. 500 stuks

prijs p.stuk € 0,07

□ 7 x 7 x 8 cm. ca. 630 stuks

prijs p.stuk € 0,05

Bovengenoemde pottenvoorraad is per 31-12-2012

Opslag (en verkoop) bij
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Een fluitje van een cent
Een fluitje van een cent wordt gezegd van iets wat met heel weinig
moeite te doen is, een 'makkie' dus.
Volgens het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale (2006)
was een fluitje van een cent oorspronkelijk letterlijk een fluitje dat je
voor één cent kon kopen.
Een cent was toentertijd (rond 1900) wel aanzienlijk meer waard dan
'tegenwoordig', maar zo'n fluitje was toch een eenvoudig dingetje.
Het is een fluitje van een cent betekende 'het is zo gemakkelijk als het
spelen op een fluitje van een cent', en vandaar 'het is een makkie'
(in het algemeen).
Tekst: zie ook internet

Bij de te determineren plant 4e kwartaal 2012 gebruikte de
voorzitter deze uitdrukking in de begeleidende tekst. Navraag leert
dat onze voorzitter niet wenst terug te komen op deze toespeling, die
zijns inziens volledig van toepassing is.

Inzending van de goede of onjuiste naam kan nog steeds.............
Wel svp. inzenden vóór 14 januari 2013.
naar
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Te determineren plant 1e kw. 2013

Over bovenstaande plant, met etiketnr. 71, werd een vraag gesteld
door ons gewaardeerde lid, dhr. Chiel Kemper. Chiel heeft inmiddels
een behoorlijke balconverzameling en registreert onder nummer al
zijn aanwinsten heel nauwgezet m.b.v. een computer. Zijn vraag
tijdens de oktobervergadering jl. betrof de oorzaak/reden van het
(vermoedelijk) niet (meer)opengaan van één van zijn planten met
2 volgroeide bloemen. Zie bovenstaande afbeelding.
Geslachtsnaam en soortnaam waren hem tot dusver onbekend, maar
inmiddels weet hij meer.
Hij daagt u uit om hem te vertellen welke plant dit is en waarom.
Leuk is als u ook weet te vertellen, waarom de bloemen niet meer
opengaan laat in het jaar................
In ieder geval: oplossingen sturen aan: richi@familie-kemper.eu
(uiterlijke inzenddatum: 6 april 2013)
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Excursie
Om alvast in de agenda en op de kalender te noteren:
ONZE JAARLIJKSE EXCURSIE,
samen de afd. TILBURG en GORINCHEM/'s HERTOGENBOSCH
staat genoteerd op ZATERDAG

25 mei 2013

de excursie wordt per bus gemaakt.
Meer nuttig nieuws mag u verwachten van bestuurszijde (Monique).

Uitslag FOTOWEDSTRIJD

– november 2012

door Joh. Roijers
Er waren op de bijeenkomst in november vijftien leden aanwezig.
Voor de wedstrijd hebben negen liefhebbers vijf of zes foto’s ingestuurd.
Om tot een goede vergelijking te komen is het totaal behaalde punten bij zes
foto’s vermenigvuldigd met vijfzesde.
De vetgedrukte getal onder het fotonummer geeft de hoogste score per
persoon aan.
De hoogste score heeft Gerrit Roest voor zowel individueel als voor de serie.
Nr.
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foto – serie (volgorde van score-uitslag)
1

2

3

4

5

6

totaal 5/6(totaal)

Gerrit Roest

1

94

141

131 118 127 114

725

604

Monique van Vroenhoven

2

106

123

116 110 118 113

686

572

Wil van Vroenhoven

3

112

115

102 115 111 114

669

558

Anita van de Wijdeven

4

88

115

98

111 113 112

637

531

Tom van der Sommen

5

100

93

109

99

631

526

Kees van de Wittenboer

6

116

108

102 109 103

630

525

Henk Damsma

7

87

89

107 110

98

491

491

Jan van Dijk

8

81

101

97

91

99

556

463

Ties van Kemenade

9

74

78

89

96

105

442

442
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De winnende foto's van alle inzenders bij elkaar:

De foto met de hoogste score is
hiernaast afgebeeld.
Gerrit Roest is de inzender en
de plant draagt de naam:
Mammillaria luethyi

Foto: Gerrit

Foto: Kees

foto: Jan van Dijk

Foto: Anita

Foto: Henk
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Foto: Monique

foto: Wil

Foto: Monique

Foto: Tom

Foto: Ties

Dit is een geweldig resultaat. Zeker ook waar het het aantal inzenders
betreft. Voor de (nabije) toekomst is het misschien toch ook leuk een
naam bij deze planten te hebben. Ter lering.............?
Wij willen Joh hartelijk bedanken voor de uitstekende verwerking van
de resultaten en hopen, zeker waar het hem betreft, op jaarlijkse
continuering van deze mooie afdelingsactiviteit.
[H.D.]
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Foto van het kwartaal

Langzaam, maar zeker, rukt het tatoeëren in onze maatschappij op.
Nog steeds vooral vanwege status, identificatie of intimidatie,maar
ook met “een nieuwe start” in het leven, om zo te laten zien dat
men veranderd is.
Oude methoden en initiatieven om reclame te maken voor “onze
succulenten” (b)lijken veelal achterhaald.
Misschien verdient zo'n armtatoeage meer dan onze aandacht.
't Lijkt me vooral voor onze vrouwelijke leden (die bij zonnig weer
soms graag “blootsarms” lopen) een unieke reclame-act; die ik
(met/bij warmte) wil aanbevelen.
Er zijn unieke kansen en mogelijkheden...zo te zien.
(inz. bekend bij redactie)
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