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AGENDA
Maandag 6 april Let op! Niet de 2e maandag in verband met Pasen.
Ons eigen afdelingslid Jack Scheepens brengt een reisverhaal met
dia's over het eiland Lanzarote met zijn succulenten, voor een deel
te vinden in “El jardin de cactus”. Onze voorzitter Henk Damsma
trapt af in een nieuwe serie “Plant van de Maand”. Hij zal
Gymocalyciums laten zien en bespreken uit de “monvillei-groep”.
Neem gerust uw eigen exemplaren mee.
Zaterdag 18 april
Er gaan vijf mensen vanuit onze afdeling mee op excursie naar
Zeeland met vereniging Cactusweelde uit Turnhout
Zaterdag 25 april Workshop (zie volgende bladzijde).
Zaterdag 2 mei Open dag (zie volgende bladzijde).
Zaterdag 9 mei Workshop (zie volgende bladzijde).
Maandag 11 mei
Al een flink aantal jaren is de afdelingsavond in mei een echte
plantenavond. Er kan weer worden geruild, gekocht en verkocht,
gegeven en gekregen worden. Laten we eerst de leden die iets
willen ruilen een kans geven
Zaterdag 23 mei Workshop (zie volgende bladzijde).
Zaterdag 30 mei Excursie (zie volgende bladzijde).
Zondag 7 juni
Natuurmarkt Helmond (in de Warande). Wij doen mee en Gerrit
Roest coördineert het. Hij zal vast nog een beroep op u doen.
Maandag 8 juni
Tweede gastspreker.
Zaterdag 5 september 2009
Hopelijk kunnen we de traditie voortzetten om het nieuwe seizoen
te openen in 'Het Zuiden'.

03-04-09

Afdelingsnieuws

3

EVENEMENTEN VOOR DE AFDELING
EXCURSIE
Zaterdag 18 april
Als iemand nu nog bedenkt dat hij of zij best graag mee zou willen,
valt dat misschien nog te regelen via Henk Damsma. Kosten €15.
OPEN DAG
Zaterdag 2 mei
Een vijftal mensen van onze afdeling houdt 0p 2 mei OPEN DAG.
Dat zijn:Gerrit Roest, Lindestraat 17 in Reusel.
Tijd: geen probleem (zolang het licht is)
Egidius Jansen, Liesberg 17 in Someren.
Tijd: 10.00 uur - 16.00 uur.
Kees v/d Wittenboer, Mgr. Zwijsenstraat 82 in Best.
Tijd: 10.00 - 16.00 uur
Monique en Wil van Vroenhoven, Lijntjemeet 4 in Best .
Tijd: 10.00 - 16.00 uur
WORKSHOPS
Zaterdag 25 april
“Cactussen (& vetplanten) zaaien” bij Gerrit Roest
Zaterdag 9 mei
“Cactussen (& vetplanten) enten” bij Willem Duijnhouwer
Zaterdag 23 mei
“Algemene verzorging cactussen (& vetplanten)”
bij Monique en Wil van Vroenhoven
Ook eigen leden kunnen aan deze workshops meedoen.
Graag vooraf opgeven bij Henk Damsma of Willem Duijnhouwer
EXCURSIE
Zaterdag 30 mei
Met zijn allen naar het Westland. Het afdelingsbestuur is er trots op
dat we op 30 mei naar drie adressen in het Westland kunnen gaan.
We gaan naar Jan Westeijn, Aad Vijverberg en Cok Grootscholten.
Zeker geen onbekende namen in de succulentenwereld. Opgeven
graag op de afdelingsavonden van april of mei of telefonisch bij
Henk Damsma.
Voor mededelingen over open dagen en beurzen zie blz. 12
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De laatste vier afdelingsbijeenkomsten
Afdelingsbijeenkomst in februari
Deze avond hadden we Werner van Heek uit Leverkusen op bezoek.
Omdat hij uit het ziekenhuis kwam en er snel weer naartoe moest,
was hij samen met zijn vrouw.
Er was veel bezoek deze avond, en terecht. Met een levendig en goed
verhaal en met prachtige foto's liet hij ons genieten van alle
Ariocarpus-soorten en het land waarin ze groeien.
Kort na deze avond kregen we het droeve bericht dat Werner van
Heek in het ziekenhuis was overleden. Dit was zijn laatste lezing. Met
des te meer aandacht zullen we zijn nieuwe artikelenreeks in
Succulenta lezen en misschien ook eerdere bijdragen aan ons blad
nog eens opnieuw opzoeken en lezen.
Vanzelfsprekend heeft het bestuur , namens de afdeling, mevrouw
Van Heek gecondoleerd met dit onverwacht plotselinge overlijden van
haar man wat ook door velen in de cactuswereld als een zeer groot
verlies wordt ervaren.

Mevrouw Damsma, mevrouw van Heek en Werner van Heek op de
afdelingsavond van 9 februari 2009 (foto W. Duijnhouwer)
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Afdelingsbijeenkomst in december.
Op deze goed bezochte avond was er een fotowedstrijd.
Door de aanwezigen werden de vijf foto's van Henk Damsma als de
beste beoordeeld. De foto's van Willem Duijnhouwer waren bijna net
zo goed, vond iedereen en Kees van den Wittenboer werd overtuigend
als derde gezien. De andere deelnemers waren Anita vd Wijdeven,
Bep Braet, Gerrit Roest en Monique van Vroenhoven. Wil van
Vroenhoven is door een fout van mij buiten de wedstrijd gebleven.
Iedere deelnemer krijgt als prijs een A4-print van één van zijn of haar
foto's. De drie winnaars krijgen er meer.
Het door Joop Huijssoon geleide determineerspel van de “Mystery
Plant” zorgde voor veel vermaak en was daarbij ook nog leerzaam.
Het was een gezellige avond.
Jaarvergadering in januari
Volgens de notulen van deze vergadering was het een goede
vergadering met uitstel van de financiële afronding tot februari.
De verloting onder leiding van Willem Burger verliep plezierig en was,
door de vele planten die door leden geschonken waren, een groot
financieel succes. Jammer dat ik er niet bij was. (Van deze avond
heeft iedereen de notulen, gemaakt door Gerrit Roest, al eerder
gekregen.)
Afdelingsbijeenkomst in maart.
We zijn als afdeling de laatste tijd best wel actief, in ieder geval was
er deze avond heel wat te bespreken. Maar de hoofdmoot van de
avond was natuurlijk het tweede verhaal van Ties van Kemenade over
de Sonora Desert in ZW-USA en NW-Mexico. Hij liet ons zien dat in
dit 'kleine' hoekje van de genoemde landen een ongelooflijke variatie
in landschap en klimaat bestaat. Dat betekent vanzelf dat er veel
verschillende ecosystemen zijn en dus ook een grote diversiteit in
planten, ook in cactussen, en dieren. Het is duidelijk dat Ties heeft
genoten van zijn bezoeken aan dat gebied en ons op zo'n goed
verzorgde manier laat meegenieten. Verder mocht ik iets verklappen
van de uitslag van de eerste twee bladzijden van de enquête. U krijgt
op korte termijn de uitwerking van de hele enquête. Ik ben er nu niet
echt aan toegekomen. En er was alweer een verloting, zeer terecht
volgens de enquête. De opbrengst zal iets minder zijn dan in
december, maar dat is omdat we iets meer hebben moeten
investeren. De animo was geweldig.
Willem Duijnhouwer
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Vragen aan de voorzitter
Geachte Heer Damsma,
Ik heb een verzoek waarvan ik hoop dat U mij kunt en wilt assisteren.
Ik ben op zoek naar de Nederlandse equivalent van wat in Duitsland
"kiezelguhr" heet en er ongeveer uitziet zoals in bijgevoegde foto.
Het wordt gebruikt voor planten die een zeer goed drainerend
substraat nodig hebben en ik vermoed (hoop) dat dit in de cactus
wereld niet onbekend zal zijn.

Het gaat mij om wat grotere hoeveelheden en gezien het gewicht is
verzending vanuit Duitsland geen realistische optie.
Bijgevoegd een link van het bedrijf dat dit in het assortiment heeft.
http://www.kakteenschwarz.de/content/shop/products/products_detai
l.php?type=erde&id=765
Het in de foto getoonde substraat is de 3-6 mm variant
Hopelijk kunt U mij verder helpen.
Met vriendelijke groet / Kind Regards,
Peter Geerts
Redactie: wie weet wat?
03-04-09
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Succulente Pelargoniums
Er zijn nogal wat discussies op wetenschappelijk niveau gevoerd over
het begrip "succulent".
Ik houd er van om de zaken praktisch te benaderen en noem een
Pelargonium succulent als hij in ieder geval onder dezelfde omstandigheden kan overwinteren als onze bekende succulente planten.
Moeilijk met Pelargoniums is dat er winter- en zomergroeiers zijn.
Voor water geven is in ieder geval de stelregel: alleen als de plant
nieuwgroei vertoont. Wanneer de bladeren geel worden en afvallen
dan is dat naar alle waarschijnlijkheid het sein dat hij in rust wil. Stop
dan met water geven.
Het is goed te weten waar
de plant vandaan komt
omdat in de Kaap Provincie
en Namaqualand , het
westen, de regen in de
winter valt en in Natal, het
oosten, valt de regen in de
zomer.
De herkomst van de planten bepaalt of ze winter of
zomergroeier zijn. Juist de
succulente planten kunnen
maar moeilijk getraind
worden hun groeiseizoen
aan onze jaargetijden aan
Pelargonium carnosum (foto internet)
te passen en ze kunnen dus
niet altijd in de zomer-maanden in de tuin gezet worden.
Omdat voor het goed rijpen van het stuifmeel een minimum
temperatuur van ca 15 graden een vereiste is, is het niet eenvoudig
van de typische wintergroeiers zaad te winnen. We krijgen in de
handel dan ook meestal stekken te koop aangeboden. Zaad wordt
vrijwel uitsluitend geïmporteerd.
Om succulente Pelargoniums te vermeerderen is een wat afwijkende
methode heel succesvol gebleken.
Snijd met een scherp en schoon mes een stek van minimaal enige cm
lengte. Zet de stek omgekeerd in een pot iets vochtige stekgrond
zodat het snijvlak boven de aarde uitsteekt om te drogen. Na veertien
dagen draaien we de stek om en behandelen we de stek precies zoals
we dat gewend zijn te doen bij andere succulenten.
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Op deze manier bereiken we dat het groeipunt en de niet-succulente
bladeren niet uitdrogen zodat de hergroei voorspoedig kan verlopen.
Ik denk dat het de moeite waard is om eens te proberen vriendjes te
worden met zo'n Pelargonium en als dat lukt zal hij u belonen met een
overdaad van aantrekkelijke bloemen.
Jacobsen noemt in zijn Succulentenlexikon 29 hoogsucculente soorten
van de ca. 240 bekende Pelargoniums en Wendy Adcock noemt er in
totaal 26.
Literatuur: Clifford – Pelargoniums;
Jacobsen – A handbook of Succulent Plants;
Rawe – Succulents in the Field.
Ger du Pré

Winterharde Succulenten
Het verhaal van mijn Lobivia bruchii planten.

Lobivia bruchii in de tuin van Gerrit Roest (foto G. Roest)
03-04-09
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In 1999 kocht ik in Wijnegem (bij Antwerpen) van de vereniging
Cactussen en Vetplanten, zaden van Lobivia bruchii. Niets aparts want
destijds had ik wel wat met Lobivia. Volgens de zaadlijst aldaar een
grote soort. Eind mei gezaaid en een aantal zaailingen waren mijn
deel. Na de winter heb ik 3 planten opgepot. Aan het einde van 2000
waren deze planten ± 2,5cm Ø en 1 cm hoog. Ook het
daaropvolgende jaar zijn deze planten in de kas gebleven.
Ondertussen had ik ergens gelezen dat deze soort redelijk winterhard
kan zijn, dus tijd voor een experiment. In 2002 ging een plant in de
zomer naar buiten en groeide daar beter (6 cm Ø) dan zijn
soorgenoten in de kas (4,5 cm Ø). In 2003 dezelfde behandeling (9
cm Ø en 5 cm Ø). In het volgende voorjaar gingen twee planten naar
buiten (de derde is als overcompleet afgevoerd) de grootste zonder
pot ingeplant in mijn succulenten border, de kleinste met pot zodat
deze in het najaar weer naar binnen kan. De grootste blijft in de
winter buiten met een foliedak tegen de regen. De plant doorstaat de
winter prima, geen enkele beschadiging te bespeuren en de tweede
plant wordt ook geplant. Ook de winter van 2005/2006 gaat voor
beide planten prima en krijg ik als beloning de eerste 4 bloemen in de
grootste plant. In het voorjaar van 2007 na de bloei met 10 bloemen
heb ik de twee planten verplaatst omdat de Agave vlakbij te groot
wordt. Dit was lastig vanwege het gewicht en de scherpe doorns (de
grootste is bijna 20 cm Ø). Ook de winter van 2007/2008 ging prima
en op de open dagen in mijn tuin op 17 en 18 mei stonden er alweer
knoppen in de grootste plant met eind mei volle bloei. Aan het einde
van groeiseizoen zijn de planten 25 en 18 cm Ø en nog steeds zonder
vorstschade. Nu terwijl ik dit zit te schrijven op 29 november 23 uur is
de temperatuur alweer -2°C en hadden we vorige week enkele cm
sneeuw. Deze keer zal de uitdaging groter zijn dan vorige winters
omdat er nu geen regenbescherming geplaatst is.
Gerrit Roest.
Opmerkingen van de redactie.
-Een volgende keer hebben we graag een verslag van Gerrit over hoe
zijn planten de afgelopen winter 2008/2009 buiten hebben doorstaan.
-Lobivia bruchii heet volgens TNCL nu Echinopsis formosa ssp. bruchii.
Een foto staat op blz. 248 van de ATLAS. Daar is te zien dat het
monsterlijk grote bollen worden, tot 50 cm doorsnee.
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Te hooi en te gras
Gerrit Roest heeft mij een lijst gestuurd van voor ons, liefhebbers van cactussen
en vetplanten, interessante websites op het internet. Zelf heb ik ook nog het
een en ander toegevoegd aan de lijst.
Samen met de uitgewerkte uitslag van de enquête krijgt u deze lijst eerdaags
via e-mail binnen. De lijst lijkt mij te saai om in dit blad te publiceren. Willem
Hallo Henk,
…........................
Vriendelijke groet, Ties van Kemenade
PS: jij bent toch de bugman van Succulenta Ehv, is het niet?
Ik heb op een Aeonium grote aantallen piepkleine zwarte luisjes (?) zitten. Veel
kleiner dan de vlezige roze-achtige. Hoe heten die krengen? Bij voorbaat dank.
Ties, hallo
….........................
Je rottige beestjes-vraag zou in de vraag-en antwoord rubriek van ons
afdelingsblad goed passen! Eigenlijk zou je Richard Fagerlund moeten vragen;
hij schermt op internet met " Ask the Bugman's Insect Identification”.
Bekend is dat Aeonium inderdaad gevoelig is voor (zwarte) luis.
Sommige zwarte luizen heten in 't latijn Ornithonyssus bursa , maar of dit de
rottigerds zijn weet ik ook niet.
't Zijn dus vrijwel zeker luisjes en die zijn redelijk gemakkelijk te bestrijden met
een in de handel verkrijgbaar eenvoudig bestrijdingsmiddel.
Geen enkele luis houdt overigens van water. Dat alleen al gebruiken met
beetje spiritus en beetje zeep(sop) helpt soms door een beetje verstuiven/besproeien daarmee (aantal keren) wonderbaarlijk veel
We kunnen jouw plant ook "behandelen" als plant van de maand en er dan wat
van vertellen resp. er wat meer van te weten zien te komen; maar dan moet je
hem een keer meebrengen naar de clubavond.
Een hartelijke groet, Henk
OPROEP AAN ALLE LEDEN.
Denk a.u.b. mee over en zoek mee naar een nieuwe vergaderruimte.
Een paar punten waaraan zo'n ruimte moet voldoen:
– betaalbaar
– geschikt voor 30 personen
– opslag mogelijkheid spullen en bibliotheek
– geschikt voor vertoning dia's en beamerbeelden
– wat 'vierkanter' dan de huidige ruimte
– centraal gelegen voor de afdeling
– meubels op te stellen naar eigen inzicht
enz.
03-04-09
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Hallo Henk (Bericht van de afdeling Maas en Peel)
Jullie open kas hebben we op de vergadering vermeld en komt op de
volgende convocatie van ons te staan.
Ter info:
Op 24 mei tussen 10.00 uur en 17.00 uur hebben een aantal van
onze leden open kas.
Jac Schraets; Geuldersedijk 2; Arcen 5944NH
Jac vd Sterren; Industriestraat 70; Reuver 5953LZ
(met name voor liefhebbers rotstuin)
Piet Wienen St Catharinastraat 4b Leunen 5809AM
Theo Gommans Hondsdraf 10 Venray 5803HS
Harry Knapen Kortestraat 1 Asten 5721XK
J. Verbeek Hertenlaan 3 Helmond 5704DM
Tevens is de cactuskas in Jochemhof geopend, botanische tuin Steyl.
Uiteraard zijn jullie leden van harte welkom bij ons.
Mvg Williejan Rooijakkers
Geachte voorzitter/secretaris, (Bericht van Cactussen en Vetplant v.z.w.)
Graag had ik u en uw leden uitgenodigd op onze 2de ruilbeurs en deze
medegedeeld voor een vermelding inuw tijdschrijft :
 02 mei: 2de Ruil- en verkoopbeurs voor cactussen en vetplanten
 in het gemeentelijk ontmoetingscentrum “t Gasthuis",
Turnhoutsebaan 199 te Wijnegem
Inkom gratis en open van 10.00 tot 16.00 uur
Info en inschrijven www.cactussen-en-vetplanten.org
en info@cactussen-en-vetplanten.org
Bedankt bij voorbaat,Jacobs Jozef

Deze 'Afdelingsnieuws' is gemaakt door Willem Duijnhouwer.
Volgende keer hoopt Anita van de Wijdeven weer volop mee te doen.
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