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Reeuwijk op bankrekeningnummer NL02 INGB 0005 5626 43 met
vermelding reden van betaling.
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Tweeënveertigste Jaargang N°2

UITNODIGING
voor de bijeenkomst welke zal worden gehouden op

donderdag 19 oktober 2017
in Zalencentrum “De Veste”,
Ridder van Catsweg 300 te Gouda.
Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur
Met het onmiskenbare succes van dergelijke avonden voor ogen
is besloten ook in oktober een

ruil- en praatavond
te houden.
De mogelijkheid wat overtollige planten kwijt te raken door
bijvoorbeeld ruilen of verkoop is een vast onderdeel. Cadeau
doen is ook een optie. Met de winter voor de deur moet er
immers soms wat opgeruimd worden.
Deze avonden zijn er dus vooral voor de onderlinge contacten.
Het praten wordt gestart rond de rubriek

“Een plantje met een verhaaltje” .
Over veel planten in onze verzamelingen is het een en ander te
vertellen. Neem zo’n plantje (of evt. plantjes) mee naar de
verenigingsavond en maak ons deelgenoot van het verhaal rond
zo’n plant. We hebben goede vertellers in ons midden. Dus het
wordt weer gezellig. Natuurlijk hebben we in de pauze weer een
verloting van 1e klas planten.

Wij zien ook U graag op 19 oktober a.s.!!
Namens Uw bestuur JvT
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ACTIVITEITEN vorige bijeenkomst
Verslag van de bijeenkomst van de afdeling Gouda & Omstreken van
Succulenta op donderdag 21 september 2017 in zalencentrum de
“Veste” Ridder van Catsweg 300 te Gouda.
Na de vakantieperiode pakken we de draad weer op in ons verenigingsleven.
Opening door onze voorzitter Joost van Tilborg om 20.00 uur voor een
opkomst van 19 personen inclusief de spreker van deze avond, de heer Geert
Borgonje uit Raalte. Hij zal ons meenemen langs een schat aan soorten
planten zoals hij al beloofde in de uitnodiging in Cactusgoud van september..
Geert is al meer dan 40 jaar lid van Succulenta. In het begin had hij cactussen
en vetplanten van verschillende soorten in zijn verzameling.
Geert zegt dat de interesse van verschillende soorten bij hem nogal wisselt.
Ik ben een planten verzamelaar, van allerlei soorten planten. Van Tillansia's,
bolgewassen, houtige gewassen en rotsplanten toe. De rotstuin bij mij, zegt
hij is 250 m2 groot met een alpine kas. Hij heeft ook wat winterharde
succulenten.
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Afwezig met kennisgeving Kirsten Franken, Jan Tiele en Dorota Bresser.
Ik had Dorota persoonlijk een mailtje gestuurd om even te kijken hoe het met
haar ging na een moeilijk jaar en waarin zij daarbij ook nog een ‘brekebeen’
was. Maar gelukkig gaat dat goed, ze begint, als ze geen pijn heeft, al weer
een beetje met autorijden. Ze kon mij niet met zekerheid zeggen of ze op de
vereniging avond zou komen. Wij hopen dan ook dat ze bij de volgende
bijeenkomst wel weer in ons midden kan zijn. Voor nu moeten we het doen
met haar groeten aan ons allemaal en haar wens dat we een fijne avond
zullen hebben. Dat meldde Dorota in haar antwoord op mijn mai.l
Verder geen afmeldingen.
Notulen van de vorige bijeenkomst waar onze voorzitter Joost een opmerking
maakt betreffende het kasje kijken bij Jaap Keijzer in ter Aar gezien de
magere opkomst van zegge 5 personen was het eigenlijk wel om te huilen.
Maar evengoed, de familie Keijzer had zich voorbereid wat betreft de catering
met de gedachte dat er wel tussen de 12 a 15 personen zouden komen.
Helaas is dit een tegenvaller voor leden die dit met plezier hebben
georganiseerd. Joost van Tilborg onze voorzitter bedankt familie de Keijzer
voor de genoten gastvrijheid. Er moet nog eens goed worden gekeken naar
het concept "Kasje kijken”.
Rondvraag Nico Uittenbroek merkt op dat de foto’s in ons laatste clubblad
Cactusgoud niet zo duidelijk over zijn gekomen. Het antwoord luidt: “Nico, de
foto’s zijn overgenomen van een site en dan worden ze er niet duidelijker op.
Wanneer je zelf met je camera een foto neemt en deze in het verhaal plaatst
zal deze veel duidelijker zijn.
Dan is het de beurt aan Geert Borgonje. Hij begint met te vertellen over de
inhoud van zijn lezing. Na deze introductie zien we via de beamer een hele
serie lithops met namen als L. salicola C49 en L. salicola rose, mooie rose
rode bloem ,optica var rubra. Ja al die namen duizelen mij, maar ik zal er toch
een aantal noemen. Lithops olivacea en L. karasmontana en L gisnae (??)
met mooie gele bloem, maar ook L dorotheae ook met gele bloem. Verder zie
ik L frithia humlu. (??) Vervolgens gaat we naar het geslacht Fenestraria en
zien daar bijvoorbeeld F. rhopalophylla en F. aurantiaca onder vele anderen,
te mooi om allemaal op te noemen.
Ook zien we een serie van de Gibbaeums., zoals een soort die bladparen van
ongelijke grootte vormt. Bladeren die gescheiden zijn door een diepe groef.
Grijsgroene bladeren met fijne haartjes .Bloemen roodachtig violet. Ook van
de gibbeaums zien we weer een hele grote serie.
Dan een grote verzameling conophytums heel mooi als je de tekening ziet op
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de bladeren. Ik heb de volgende namen genoteerd: C. avenantii C. extractum
C. flavum. C. fragile. C. gratum. C. liteum. C. meyeri. C. minutum. C. conradii.
Genoeg namen nu opgeschreven het wordt tijd om wat foto’s te laten zien die
Geert ons toestuurde en die ons de rijkdom laat zien van de familie van de
Aizoaceae en ons een blik gunt op zijn imposante verzameling.
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Dan zien we de kwekerij van Uwe Beijer in Duitsland. De, naar mijn mening,
wel de grootste op het gebied van deze bijzondere planten. Ja je vraag je wel
eens af als je dit ziet, wat een enorm werk moet dit zijn van zaailing tot een
volwassen plant. Als je de groeiwijze kent, dat als je een kopje hebt van deze
planten, dat jaren kan duren voordat je en plant van enige omvang kunt
kweken. Dus moeten sommige getoonde planten al behoorlijk oud zijn.
Tussendoor nemen we een pauze. De verloting zal worden gehouden na
afloop van de lezing van Geert. Hij moet immers daarna nog een heel stuk
met de auto naar Raalte.
De lezing gaat verder met mooie beelden uit de Franse Alpen. Hier zien we
opnamen van Campanula pulsatella alpina en ook C. pulsatilla vernalis
dianthus, saxifraga jovibarba en vele andere saxifraga soorten die ook de tuin
van Geert Borgonje bevolken. Wat een schat aan rotsplanten heeft deze man
verzameld. Op mijn vraag aan Geert over hoeveel soorten het gaat, was het
antwoord dat hij dat echt niet wist. Hij heeft ze nooit geteld maar het zijn er
heel veel.
Ik heb mij ooit in 1997 een boek aangeschaft. Gelukkig maar het heette
Alpiene Planten. Het is een geheel geïllustreerde encyclopedie waar ik
gelukkig de juiste namen in heb kunnen vinden. Het is makkelijk om te horen
hoe de namen klinken, maar ze opschrijven is toch even anders. We zagen
natuurlijk nog een schat aan planten en een heleboel rotstuinen die Geert had
gefotografeerd. Beelden van cyclamen, gentianen maar ook Delosperma
cooperi en anemonen in verschillende kleuren. En niet te vergeten Edelweiss
die op kalkrijke grond groeit, maar ook Lewisia doet het goed in de rotstuin.
Die planten staan allemaal in een potje want in de winter gaan ze naar binnen
in de kas. Ook Soldanella alpina.
Maar niet alleen rotsplanten staan in deze tuinen maar ook de nodige
heesters soorten in minivorm. Ik zag ook nog een heel bijzondere Phyteuma
comosum; komt uit de Zuidelijke alpen. Dit was zo’n beetje het einde van deze
bijzondere mooie lezing die Geert ons heeft laten zien. Hij krijgt dan ook van
ons een luid applaus.
De verloting met planten van onze Hoofd Sponsor Edelcactus uit Amstelveen
wordt afgewerkt. Na de verloting bedankt Joost van Tilborg de aanwezigen
voor hun komst en wenst hen wel thuis en tot de volgende bijeenkomst, naar
ik meen een praatje bij een meegebrachte plant of planten, ik hoop weer op
een goede opkomst.
Jan Schouten secretaris
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Onze hoofdsponsor Edelcactus uit Amstelveen.

*********

Uit ons vorige nummer
Red. Onze secretaris had moeilijkheden met het overbrengen van foto’s. Dat
geldt zowel voor het artikel over Kasje kijken als de foto’s die horen bij de
open dag van Ubink.
Op één foto na konden ze niet meer in deze editie van Cactusgoud worden
opgenomen. Goede vulling voor het volgende nummer.
En dat volgende nummer is het oktober nummer dus hieronder een aantal
foto’s die Jan Schouten heeft gemaakt tijdens het kasje kijken bij Jaap Keijzer.
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*********

Ubink open
dag
3 juni 2017

Ook nog een
paar foto’s van
Jan. als terugblik
op ”UBINK”
*******
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Tussen half Maart en eind Augustus elke zaterdag open dag voor iedereen.
Verder op afspraak.
Kopen mag maar hoeft niet. Alleen om te kijken is het ook de moeite waard.
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INHOUD
Uitnodiging

3

Activiteiten vorige maand

4

Uit ons vorige nummer m.b.t. Kasje kijken
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Idem m.b.t. Open dag bij Ubink 4 juni 2016
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Sponsors
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