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Bestuur Succulenta afdeling Eindhoven
Voorzitter:
Henk Damsma, Kanunnikensven 38, 5646 JE Eindhoven
: 040 – 2113595
E-mail: henk.damsma@freeler.nl
1e Secretaris/Vice Vz.:
Roelof Salters, Bar.v.Wijnbergplantsoen 5, 5581GR Waalre
: 040– 2230101
E-mail: salters@xs4all.nl
2e Secretaris:
Monique van Vroenhoven, Lijntjemeet 4, 5683 LV Best
: 0499 – 396562
E-mail: mvanvroenhoven@hotmail.com
Penningmeester:
Willem Burger, Kwartel 8, 6026EV Maarheeze,
: 0495 - 592473
E-mail: willem.burger@hetnet.nl
jaarcontributie afdeling € 17,= te voldoen via afdelingsgironummer NL15 INGB 0000 2853 18 en
t.n.v. Penningmeester Succulenta afd. Eindhoven.
Bibliothecaris:
Gerrit Roest, Lindestraat 17, 5541 EK Reusel
: 0497 - 642884
E-mail: g.roest@wanadoo.nl
==========================================
Succulenta, afdeling Eindhoven komt elke 2e maandag van de
maand om 19.30 uur bijeen in Wijkgebouw De Hoeksteen ,
Gerretsonlaan 1A, 5624 JL Eindhoven. Telefoon: 040-2372448.
Redactie Afdelingsnieuws:
Anita van de Wijdeven
E-mail: anita.v.d.wijdeven@live.nl
Ties van Kemenade **
E-mail: ties.vankemenade@onsmail.nl
[** tijd. waarn. H.Damsma ]
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VERGADER AGENDA

2016

Maandag

11 jan. 2015 …

Bolgewassen versus succulenten

Maandag

15 febr. 2015 …

JAARVERGADERING.

Maandag

14 mrt 2016

…..

USA 2015, door Roelof Salters

Maandag

11 april 2016

…..

Brazilië reis 2 – De Pantonal
door dhr. Evert Smienk

Maandag

9 mei 2016

....

Ruilavond + zaairesultaten 2015.

Maandag

13 juni 2016

.….

Namibië anno 2015 door Ger du Pré

Maandag

12 sept 2016

....

Verg. DBA,wordt gehouden in Tilburg

Maandag

10 okt. 2016

…..

Vroegere dia's van wijlen
Günther Smit, door Bep Braet

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Van de voorzitter
Wat zich aanvankelijk liet aanzien als een niet ongewone
verkoudheid is bij ons lid Ties van Kemenade uitgelopen op een
meningitis met ernstige gevolgen. Een hele schok, zeker voor hem
en zijn familie, maar ook voor ons die hem recentelijk wilden
verwelkomen als nieuwe voorzitter. Op dit moment wordt Ties
verpleegd in het ziekenhuis in Tilburg.
Het afdelingsnieuws is daarom deze keer een beetje “bij elkaar
geharkt”, maar hopelijk dat jullie dit toch kunnen waarderen,
bijvoorbeeld door het af te drukken en mee te brengen op de
komende vergadering in maart. (discussie zaaien)
Op pagina 16 kunnen wat aantekeningen worden gemaakt.
Henk Damsma
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₪ ₪₪ ₪₪ ₪₪ ₪₪ ₪₪ ₪₪ ₪₪ ₪₪ ₪₪ ₪₪ ₪₪ ₪
POTTENVOORRAAD

per 31-12-2015

De potten zijn van het merk TEKU.
(Maten vierkant betreft: LxBxH )
□ 7 x 7 x 8 cm

ca.

280 stuks

prijs p.stuk € 0,08

□ 8 x 8 x 8,5 cm ca. 1250 stuks

prijs p.stuk € 0,10

□ 9 x 9 x 7 cm.

prijs p.stuk € 0,10

ca.

280 stuks

Op deze totale restant voorraad kan geboden woren. Bij een
aanvaardbaar bod worden de potten in één keer verkocht. E-mail
biedingen naar Willem Burger : willem.burger@hetnet.nl
Er zijn ook (goede, zwarte) )gebruikte potjes te koop Φ 5,5 cm.
privé bij de voorzitter. Prijs afhankelijk aantal in overleg.

◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙ ◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙ ◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙
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Opgelost!

door

Anita van de Wijdeven

Een paar weken geleden begon ik met frisse moed mijn plantenkas op
te ruimen. Alle vetplanten moesten naar buiten! Maar waar laat ik die
allemaal?
Vorig jaar heb ik alle potten, groot en klein,op ijzeren roosters gezet.
Leuk om te zien, je keek namelijk van bovenaf op de planten, en
teveel regenwater liep gewoon onderuit de potjes.Totdat het begon te
waaien! De kleine potjes vlogen met plantjes en al door de tuin!
Dit jaar dus maar eens iets hierop verzinnen, ook nog rekening
houdend met een kleinkind wat intussen loopt en alles moet
ontdekken, met onze (grote) hond (met kwispelstaart!) in zijn kielzog.
Door de jaren heen eten wij snoeptomaatjes. Die zitten in leuke
emmertjes verpakt. En die heb ik altijd bewaard, en de stapel groeide.
Mijn man zei vaak: wat moet je ermee? Ik dacht, die komen wel eens
van pas!Kijk maar eens! Ik heb ze aan de schutting gehangen, met
een S-haak, en in elk emmertje staat een potje met een plantje!
Waait niet weg, en is veilig voor kinderhandjes!
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Wist en weet u dat …........
we dit jaar 3 jubilarissen hebben: namelijk,
40 jaar lid van SUCCULENTA zijn Ger du Pré en Roelof Salters.
50 jaar lid van SUCCULENTA is Joop Huissoon.
Nog steeds zijn zij alle drie actief betrokken bij het wel en wee van
onze afdeling en woorden als kwiek, blijmoedig en monter zijn in hun
dagelijks optreden, zeker af en toe, terug te vinden. Dat is een
'understatement' qua karakterbeschrijving, verdienste en door ons
genoten plezier die zij “geschreven” verdienen, maar als alles
geschreven is, behoeft er niets meer gezegd te worden.
Doen we dat op het FEEST?

Hartelijke felicitatie door Monique van Vroenhoven bij het
40-jarig jubileum van Joh. Roijers op 9 november 2015.

6

Afdelingsnieuws

22-02-2016

Gezamenlijke bijeenkomst van Eindhoven,
Gorinchem/ 's Hertogenbosch en Tilburg
van 14 september 2015

De laatste plant van de verloting,die ik heb gewonnen als eerste
prijs is de eerste keer voor mij in 47 jaar. De naam is volgens mij

Cereus peruvianus var. monstruosus
hoofdnaam of synoniem. Cereus hildmannianus uruguayanus

Er zijn vele soorten cereus bekend maar peruvianus is wel de
bekendste. Als kleine plant wordt hij veel als entstam gebruikt.
Ze komen voor in Argentinië en Peru.
Ze groeien goed in een grond met een pH van ongeveer 5,5-6.
Bloemen zijn roze tot wit. Alleen moet men een grotere kas kopen als
je er enkele van dit formaat wil houden. Bedankt voor de bijeenkomst.
Joop van Veenendaal
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Fotosportgebeuren 2015
in kaart en in beeld gebracht door Joh Roijers

Reeds vele jaren is het gebruik bij onze afdeling om een soort van
fotowedstrijd te houden. De regels lijken/zijn eenvoudig. Per persoon
worden een aantal (normaliter vooraf afgesproken) foto's ingezonden
en die worden dan door de aanwezigen bij de vergadering in
november van waardering/beoordeling voorzien met een cijfer tussen
0 en 10. De foto met het hoogste aantal gegeven punten is de
winnende foto en ja, dat wordt dan gekoppeld aan de inzender.
Beoordelingscriteria met betrekking tot de foto's zijn (totaal) vrij.
Men waardeert/vindt iets mooi of minder mooi..........
Sommige succulenten liefhebbers (en ik ben één hunner) proberen de
zeldzaamheidsfoto van een bloeiende,zeldzame plant te combineren
met deze fotowedstrijd, maar er is slechts geringe steun voor deze
attitude.
Nog eens simpel gezegd: men vindt iets mooi, mooier, mooist..........
Toch kan je onze huidige beoordelingsactiviteit ook anders waarderen.
Niet zoals boven geschetst, waarbij één foto (van een inzender) wint,
maar bijvoorbeeld het totaal aantal punten van alle foto's van een
deelnemer/inzender een maatstaf wordt of/en bepaalde tevoren
afgesproken criteria meer een rol gaan spelen om te “winnen” ...
Eén ding is heel zeker: ALLE foto's zijn interessant en de moeite
van inzenden en beoordeling meer dan waard!

winnende foto 2015: bloeiende Cereus repandus (L) / peruvianus (L) Mill.
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Bloeiende Astrophytum spec. van Lucy Benda , veel punten!

Bloeiende Notocactus roseoluteus van Willem Burger: 3e prijs.
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De hoogste score voor 5 ingezonden foto' s heeft Willem Burger
gekregen en daaraanvolgend Lucy Benda. Voor Lucy moet dat echt
een opsteker zijn: zo pas lid en nu al deze zeer hoge waardering!
Maar,... ons lid met de winnende foto had het op één na laagste
aantal punten voor de SERIE! Misschien toch iets om ons over te
beraden? Wat zeker is: een mooie activiteit en naast dank aan alle
(keer op keer) inzenders vooral ook dank aan Joh Roijers voor de
verwerking en presentatie jaar in jaar uit. Blijven doen Joh!
Henk

**********

**********

***********

Zaairesultaten uit 2015, gevolgd in de tijd.
Het is bekend , tenminste bij onze afdelingsleden, dat Kees van de
Wittenboer en ondergetekende zich al jarenlang bezig houden met
zaai- en beoordelingsactiviteiten en daarbij ook rapportage verzorgen
om uiteindelijk te komen tot meer en/of beter advies hoe te zaaien.
Opnieuw is een heldere poging ondernomen om de zaai-resultaten in
kaart te brengen met het doel om meer kennis en inzicht te krijgen.
Het resultaat is te vinden op de volgende 3 bladzijden en betreft de
individuele resutaten van alle deelnemers. Bestuderen van deze
gegevens is van enig belang om (met kennis van zake dan) mee te
kunnen doen aan de discussie, die we, met behulp van een
beamerpresentatie, hopen te houden op onze komende
ledenvergadering 14 maart as. Daarbij worden dan ook de foto's
getoond die (eer)gisteren, vandaag of (over)morgen /nog later zijn
gemaakt van onze troetelplantjes. De hierna volgende tabellen zijn
ook terug te vinden in de e-mail van Tom van der Sommen van
1 februari jl. en daar genoemd:
3e en laatste evaluatie zaaien 2015, situatie per 1 jan. 2016
bijlage 2
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Individuele resultaten deelnemers
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Individuele resultaten deelnemers
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Individuele resultaten deelnemers

De zaadcode in soortnamen:

Tom v/d Sommen e.e.a.
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Verslag lezing Patagonië, 14 september 2015
door Anita van de Wijdeven

Op deze avond zijn uiteraard ook leden van afdeling Gorinchem /Den
Bosch en Tilburg bij ons op bezoek. De grote zaal van De Hoeksteen is
goed gevuld, er zijn 39 aanwezigen.

Aandachtig publiek.
Elisabeth en Norbert Sarnes verzorgen een lezing over hun reis naar
Patagonië, in Zuid-Amerika. De lezing was in het Duits, maar dat was geen
probleem (voor eventuele vertaalproblemen is Joop Huijssoon gevraagd die ook
aanwezig is). Aan de hand van mooie verhalen, muziek, plaatjes en filmpjes
krijgen we een indruk over dit onherbergzame gebied, bergkammen en
gletsjers, en over wat daar groeit en bloeit, onder andere diverse
Gymnocaliciums, Maihueniopsis, Ptero- en Austrocactussen. In de pauze wordt
er gezellig gebuurt, velen kennen elkaar van ons jaarlijks gezamenlijk
uitstapje.Tijdens de pauze worden er lotjes verkocht voor de plantenverloting.
Er zijn ca. 150 planten voor deze verloting zodat iedereen minstens met één
plant naar huis is gegaan!
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De trekking van de loterij door Willem Burger en Monique van Vroenhoven.
De allerlaatste plant gaat er één worden met een verhaal: de winnaar van dit
exemplaar (een grote rotscactus van onze voorzitter) moet de naam erbij
zoeken en wat speciaals over de plant proberen te schrijven of vertellen. De
winnaar van deze plant is de heer Joop van Veenendaal van afdeling
Gorinchem/Den Bosch
[ zie voor zijn verhaal blz.7 ]
Planten werden gekocht/danwel geschonken door Aad Vijverberg, Ger du Pré,
Cok Grootscholten en wijlen Leo Neggers. Speciaal Cok Grootscholten is dank
verschuldigd voor een prachtige geschonken Astrophytum caput medusae,
bedoeld als 1e prijs; echter verloot als 2e prijs.
Aan het einde van de avond bedankt de voorzitter het echtpaar Sarnes voor de
boeiende lezing met een kleine attentie. Er is ook een woord van dank door
Frans Mommers, voorzitter van Den Bosch voor de afdeling Eindhoven voor het
organiseren van deze avond.

Tekst en fot's: Anita v.d. Wijdeven.
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Bedankje voor Elisabeth en Norbert Sarnes.

Ruimte voor aantekeningen:
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