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De verenigingsavonden worden gehouden in het gebouw Middin, aan de Huis te Landelaan
492, 2283 VJ Rijswijk op de 4e dinsdag van de maand.
De zaal is open vanaf 19.30 uur, de avond vangt aan om 20.00 uur en sluit rond 22.30 uur.
Tijdens de pauze is er een verkoop van loten voor het winnen van planten.
De contributie bedraagt € 15,- per jaar en betalen naar rato € 1,50 per maand na aanmelden
van het lidmaatschap. Contributie betaling graag op:
Bankrekening NL 03 ABNA 045.67.64.194 t.a.v. A. Vijverberg e/o K. Hulspas.

Uitnodiging: Dinsdag 22 augustus, Wim de Kan over plantenfysiologie
En na de pauze Aad Vijverberg met een foto impressie uit eigen
verzameling
-Plantenfysiologie is de biologische wetenschap die de levensverrichtingen van planten
bestudeert.- Dit is een lezing die een andere kant van onze hobby belicht. Bijvoorbeeld hoe
regelen planten de waterhuishouding, de groei en ontwikkeling e.d.

Agenda:

22 augustus:

Wim de Kan, met een lezing over plantenfysiologie.
Aad Vijverberg met een foto presentatie uit zijn verzameling

26 september:

Peter Beurskens, een blik in mijn verzameling groeiseizoen 2017

24 oktober

Nog in te vullen

28 november

Wim Alsemgeest met: Namibië en Zuid-Afrika, van een lithops tot een
olifant, allemaal puur natuur!

Wat passeerde: Inloopavond bij Aad en Agnes Vijverberg
We werden vanaf 19:30 uur hartelijk welkom geheten, en voorzien van een heerlijk bakje
koffie met wat lekkers. Na de koffie zwermde de gasten uit om de verzameling van Aad aan
een nauwkeurige inspectie te onderwerpen. Aad kon alle gestelde vragen vanuit zijn kennis en
ervaring beantwoorden. Dat Aad “het” in zijn vingers heeft, bewijst de kwaliteit van de in
meest zelf opgekweekte planten. Door steeds te experimenteren met substraten en nieuwe
manieren van enten, begieten en algemene verzorging, kan Aad ons boeien en onderwijzen
maar altijd op een hele prettige manier. Ik zelf kom met grote regelmaat bij Aad in de kas, en
toch vind ik steeds weer iets van mijn gading. Ook op deze avond wisselde diverse planten
van eigenaar.
Moe en voldaan door de indrukken van al dat moois sloten we de avond af met een koude
versnapering. Wederom een uitermate geslaagde afdeling avond. Aad en Agnes hartelijk dank
voor gastvrije avond.

De hobby in augustus:
Na de warme periode in juli, begint de maand augustus met groeizaam weer. Dit is in mijn kas
met name te merken aan de nieuwgroei bij de geslachten Gymnocalycium en Ariocarpus.
Na de zomerrust periode in juli waar ik iets minder de gieter hanteerde is het nu tijd om de
planten weer eens goed nat te maken, let hierbij uiteraard op de weersverwachtingen, liever
niet gieten als er een aantal dagen met zware bewolking en lagere temperaturen worden
voorspeld.
Er is nog volop bloei bij de geslachten Astrophytum en Digitostigma, wat mij elk jaar weer
verwonderd is dat deze vrijwel tegelijkertijd in bloei komen, succes verzekerd bij het
handmatig bestuiven.
Omdat ik een gemengde verzameling bezit is altijd wel iets te ontdekken. Zoals nu, half
augustus komen de wintergroeiers weer tot leven. De bollen van de Boophane en de Massonia
steken hun fris groene bladpunten weer boven de grond, mijn zaailingen van Tylecodon
singularis beginnen ook weer met de aanleg van hun enkele blad ter grote van een schoteltje.
Nu maar hopen dat ik ze tijdens de bloei in februari weer kan bestuiven.
De succulenten die buiten staan in deze tijd in de gaten houden, bij een aantal flinke buien is
het raadzaam om ze toch maar even wat droger te zetten.
Het zaaisel van april dit jaar groeit voorspoedig, beter dan vorig jaar of is de wens de vader
van de gedachte?
Samenvattend, genoeg te beleven in deze tijd, als je er oog voor hebt.
Peter Beurskens
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Verzoek:
Mensen die het leuk vinden om iets te schrijven over hun ervaringen uit onze hobby maar wat
hulp kunnen gebruiken, kunnen mij altijd mailen.
Het lijkt me een leuk idee als we ons op deze manier voorstellen, en ervaringen delen
Groet,
Peter

