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Zaterdag 17-12-2022: Coniferen  

Omdat wij niet willen dat Michiel met 2 dozen achterop de fiets naar Haelen komt, haal ik hem op 

met de auto. Hij stond al klaar en zag er veel beter uit. Het gaat goed met hem vertelt hij, elke dag 

bakt hij 3 boterhammen in de pan om wat aan te sterken.  

Nettie was zo goed om de deur open te maken, zij heeft ook mee gedetermineerd. Er waren wat 

mededelingen en afmeldingen, en Anita van der Schuit heeft laten weten dat ze niet meer deel zal 

nemen aan de Plantenwerkgroep. Heel jammer Anita.  

Daarna documentatie uitgedeeld over de Natuurcursus die IVN Roermond in 2023 gaat organiseren 

en reclame gemaakt voor de vollemaan wandeling in februari. Ik heb iedereen die de 

determinatietabel niet bij zich had nog een tabel verstrekt. En natuurlijk het nieuwe programma voor 

2023 van onze plantenwerkgroep. De volgende keer zullen wij inventariseren wie er waar wil gaan 

voorlopen. Nog een keer uitgelegd dat het niet de bedoeling is dat ieder plantje al benoemd wordt, 

maar dat er gekeken wordt naar de begaanbaarheid en de route. 

 

Het is rond Kerstmis sfeervol versierd in de Panoramazaal, met al dat groen uit de dozen van Michiel 

is dat nog mooier. Hij heeft de kegels apart gehouden. Hij vertelt dat hij de kegels van de Tranenden 

in Beesel heeft gehaald uit een privétuin. Gewoon even over het hekje. Els begint meteen met een 

vraag: ”Wat is het verschil tussen naaldbomen en coniferen”. Uit de nalatenschap van Harrie Senden 



vind ik thuis nog een tabel die ooit geschreven is door H. v.d. Schoor. Ik zal deze de volgende les 

meebrengen. Dan kunnen we dat eens goed bekijken. 

Willemiek deelt de takken uit en vertelt wat algemene wetenswaardigheden over coniferen. Het 

allerbelangrijkste is goed kijken met de loep. Na de Picea en de Chamaecyparis is het al tijd voor 

koffie, maar er komt niemand vragen uit het restaurant. Door de kou loop ik buitenom, ze zijn ons 

vergeten ! 

Riny en Marjo moeten een half uur eerder weg. Ze sturen mij een berichtje vanaf de parkeerplaats 

dat de band lek is van de auto van Els. De ANWB wordt meteen gebeld en Julian blijft met haar 

wachten. Ik breng Michiel weer naar huis. Zonder dozen dit keer, want die mag ik meenemen om er 

een guirlande van te maken. De kegels heeft hij wel graag terug. 

De volgende keer gaan we loofhout determineren. 

 

Hermien Hendrikx en Willemiek van Deutekom 
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