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Lieda legt het watergeefsysteem in haar kas uit (zie verslag kasbezoek)
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Bijeenkomsten:
Elke eerste dinsdag van de maand bij HELICON opleidingen,
Marga Klompélaan 37, 6532 SB, Nijmegen. Aanvang 19.30 precies.

Uitnodiging
De bijeenkomst van dinsdagavond 6 september zal NIET in het
schoolgebouw van Helicon zijn. De afdeling Nijmegen bestaat dit
jaar namelijk maar liefst 80 jaar. Nu is het niet de bedoeling om 5
jaar na de viering van het 75-jarig bestaan weer een feest te geven
maar we willen dit jubileum ook niet ongemerkt voorbij laten gaan.
De school lijkt ons daarvoor een minder passende omgeving.
Vandaar dat we er een gezellige huiskamerbijeenkomst (inclusief
taart en een drankje) van gaan maken bij Riet thuis (Weezenhof
12-32, 6536 EZ Nijmegen)
Op het programma staat verder: planten op naam brengen. Heb je
een aantal planten waarvan je de naam niet weet, neem ze dan
mee. Misschien dat we er met zijn allen en met behulp van de
boeken wel achter komen. Verder is er natuurlijk alle gelegenheid
om de tuin en de kas van Riet te bewonderen. En niet te vergeten
de planten op de extra brede vensterbanken.
We hopen op mooi weer. Gezellig wordt het in ieder geval.
De daarop volgende bijeenkomst zal op dinsdagavond 4 oktober
zijn. Dan komt Wiebe Bosma een lezing geven.
De datum van de novemberbijeenkomst is nog niet zeker.
Voorlopig staat deze op 1 november gepland, maar het zou in
verband met de planning van de school ook 8 november kunnen
worden. We laten het tijdig weten.

Verslagen
Kasbezoek bij Lieda op 2 augustus.
(de foto’s muv zijn van Riet Maessen)
Als ik de auto een eindje verderop aan de dijk bij Lieda heb gestald
en met mijn medereizigers Kees en Johanna terugloop naar nr 64
zie ik aan het aantal geparkeerde auto’s voor de deur dat het al
aardig druk moet zijn. We zien echter eerst de kas en daar zijn
maar een stuk of drie mensen aanwezig. De rest moet dus binnen
zijn. Ook Lieda is binnen en van haar verneem ik al snel dat dit nu
potverdorie de derde keer bij haar kasbezoek is met regen. En het
zal nauwelijks ophouden met regenen deze avond. Na haar
welkom en de gasten binnen, die ik al lekker aan de koffie zie
zitten, loop ik weer terug naar haar kas. Daar is ook Bono die ik
graag op de foto wil zetten (weer eens wat anders met al die
kattenliefhebbers binnen onze afdeling) maar hij is zo enthousiast

Bono, eindelijk liet hij zich rustig fotograferen

dat hij maar blijft kwispelen maar na een aantal keren lukt het mij
dan toch eindelijk om een beetje rustige Bono te fotograferen.
De mooie kas was natuurlijk meteen al opgevallen. Lieda heeft een
showmodel op de kop kunnen tikken en qua vorm lijkt hij een
beetje op haar oude kas bij haar vorige huis. De planten staan er
prachtig bij: allemaal geweldig opgesteld, netjes potje naast potje
rondom. Snel wat foto’s geschoten want het licht buiten wordt snel
minder.
Je kan zien dat er heel hard gewerkt is zowel binnen in de kas
maar ook buiten rondom het huis. Even later komt een van de
harde werkers er met de Mercedes aan: partner Henk. Ik had van
de winter eerder bij Lieda biebboeken afgeven en het is een totale
metamorfose. Gras is pas 2 weken geleden ingezaaid en alles
stond er mooi groen op. Een strak aangelegd pad en terras. Buiten
ook op diverse plekjes mooie hoekjes met planten en overal
zithoekjes (of Lieda en Henk veel tijd om te zitten hebben, betwijfel
ik. Lieda heeft naar eigen zeggen niet veel zitvlees).
Dan komt Lieda nadat iedereen is gearriveerd ook weer even in de
kas kijken. Ze geniet duidelijk met haar nieuwe stulp, kas en de
prachtige omgeving. Later zal ik nog een keertje met haar in de kas
staan en dan legt ze het geweldige watergeefsysteem uit. Er is een
slang onder de grond gelegd en ze heeft zomaar een waterkraan in

(Kees : bedoelde je deze “le canapé rouge” van Matisse??)

de kas. Ze vult daarmee een ton en hup: heel wat gemakkelijker
dan bij haar oude kas in Maasbommel.
Binnen, zoals gezegd, is het gezellig. In het midden een chaise
longue. Ook de nieuwere leden Tonnie, Annie, Antoon en Daniël
zitten op hun gemak. Na de koffie is er een glaasje en wat
snackhapjes erbij. Sommigen bekijken nog de riante kelders en
anderen zie ik ook nog naar boven gaan. Niemand (van de in totaal
18 aanwezigen) maakt aanstalten om naar huis te gaan. Nodigt
ook niet uit: buiten is er de druilregen en binnen uiterst gezellig. Ik
denk dat Johanna die nadat we Kees thuis afgezet hadden en die
vanaf mij met eigen auto naar Linden vertrok niet dezelfde avond
thuiskwam.
Riet Maessen

Lieda geniet….

Prachtig rondom opgestelde planten in de kas

Een mooie strombocactus disciformis
Een fraaie Strombocactus disciformis

Cactusmozaïek aan de buitenmuur

Planten buiten netjes op een rijtje

Een verstild hoekje

Hier klopt iets niet!

Nog een leuk hoekje

Naamgeving
Zo simpel kan het zijn.

Alleen, in een botanische tuin (dit was in Delft, de botanische tuin
van de Technische Universiteit) verwacht je meer diepgang.
Gelukkig stond er ook een bordje met een ‘wetenschappelijke’
naam: Echinocactus grusonii. Kennelijk lijdt deze geëtioleerde plant
wel onder een groot gebrek aan licht.
Theo Heijnsdijk

Cactus op het strand
Met de huidige cactushype kan je ze zelfs op het strand aantreffen.
Hieronder poseren de kleinkinderen van Riet, Lieke en Brit ergens
in België bij een gouden saguarocactus.

