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Succulenta
Nederlands-Belgische vereniging van
liefhebbers van cactussen en andere
vetplanten.
Veertigste jaargang februari 2016

Officieel orgaan van "Succulenta, Afdeling 'GOUDA &
OMSTREKEN', opgericht 19 september 1974.
Aangesloten bij "SUCCULENTA", NederlandsBelgische Vereniging van liefhebbers van
Cactussen en andere Vetplanten.

BESTUURSSAMENSTELLING
Joost van Tilborg

Voorzitter, Afdelingsafgevaardigde &
Cronestein 17,
2804 EK Gouda.
0182 534 093.
emailadres jvantilborg@hetnet.nl

Jan Schouten

Secretaris – Peppelhorst 98
2742 CZ Waddinxveen.
0182 393 029.
emailadres jan.schouten@hetnet.nl

Nico Uittenbroek

Penningmeester – Dorus Rijkersstraat 15,
2811 XM Reeuwijk
0182 394068
emailadres nicovera.us@online.nl

vacature

2e Secretaris

vacature

2e Penningmeester

Roland de Zeeuw

Algemeen bestuurslid - Gedenklaan 52,
2806 KL Gouda.
0182 523 085.

Redactieadres CACTUSGOUD:
Joost van Tilborg
Redacteur

Cronestein 17,
2804 EK Gouda.
0182 534 093.
emailadres: jvantilborg@hetnet.nl

Betalingen gaarne op rekening van Succulenta Afd. Gouda en Omstreken , te
Reeuwijk op bankrekeningnummer NL02 INGB 0005 5626 43 met
vermelding reden van betaling.
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veertigste Jaargang N°5

UITNODIGING
voor de bijeenkomst welke zal worden gehouden op

donderdag 18 februari 2016
in Zalencentrum “De Veste”,
Ridder van Catsweg 300 te Gouda.
Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur
Vanavond geen spreker maar we versterken de onderlinge band
met een

praatavond
We willen dat doen mede aan de hand van meegebrachte
planten. We rekenen er dan ook op dat elk lid één of meerdere
plantjes meebrengt uit zijn of haar collectie waar een verhaaltje
aan vast zit.
Het gaat dus op 18 februari om

“Een plantje met een verhaaltje”
Misschien kunnen we het ook even over hebben wat deze
bijzondere “winter” voor onze planten betekent. De natuur loopt
zo’n 6 weken voor op de gemiddelde ontwikkeling in februari.
Natuurlijk hebben we in de pauze weer een verloting van 1e klas
planten en praten we over hetgeen we in 2016 allemaal kunnen
verwachten.

Wij zien ook U graag op 18 februari a.s.!!
Uw bestuur.
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Een nieuw begin

ACTIVITEITEN vorige bijeenkomst
Verslag van de bijeenkomst van de afdeling Gouda & Omstreken
van Succulenta op donderdag 21
januari 2016 in zalencentrum de
“Veste” Ridder van Catsweg 300 te
Gouda (wijk Bloemendaal)
Opening door onze voorzitter Joost van
Tilborg voor een opkomst van 11 personen,
om 20.05 uur. Hij heet alleen hartelijk welkom.
11 is wel een beetje aan de magere kant gezien ons aantal leden, maar ja het
is winter er kan gladheid op treden, er staan veel huishoudelijke zaken op het
programma en er is geen bijzondere lezing aangekondigd, zodat al gauw
mensen wegblijven.
Maar zo is het natuurlijk niet, je bent lid van een vereniging en die moet je
steunen door je aanwezigheid. Maar we blijven hopen dat het beter wordt.
Aan ons zal het niet liggen. (Red. onderwijzing/ontboezeming van onze
secretaris)
Afwezig met kennisgeving Joop Blijleven en Wim Alsemgeest.
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Notulen van de vorige bijeenkomst worden goedgekeurd met dank aan de
opsteller.
Ingekomen stukken. Er zijn weer de nodige verenigingsbladen ontvangen.
Ook de nieuwjaarswens van het hoofdbestuur van Succulenta ligt op de
leestafel. Wij wensen het bestuur hetzelfde.
Het jaarverslag van de secretaris geeft geen aanleiding tot wijziging ervan
en wordt dus goedgekeurd met dank aan de opsteller.
Verslag redactie Cactusgoud. Door plaatsgebrek in het januarinummer zal
het verslag in de februaribijeenkomst aan de orde komen..
Verslag van de kascontrolecommissie,. De commissie bestaande uit Hans
Harreveld en Wim Alsemgeest is nog niet in de gelegenheid geweest de
jaarstukken te controleren.
Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie.
termijn van de huidige commissie wordt verlengd.

Besloten wordt dat de

Contributie vaststelling 2017. Besloten wordt de afdelingscontributie te
handhaven op het huidige peil, namelijk € 15,00 per jaar. Verhoging is nog
niet nodig.
Verslag penningmeester. Joost geeft een toelichting op de winst- en verlies
rekening over 2015. Die sluit met een verlies van € 338,89. Hogere uitgaven
op de posten sprekers en bankkosten en lager inkomsten bij contributies en
verloting zijn de voornaamste veroorzakers. Het overzicht over de drie
voorbije jaren geeft goed aan hoe onze financiën er voor staan,
De jaarrekening wordt door de vergadering goedgekeurd onder voorbehoud
van het resultaat van de kascontrolecommissie.
De penningmeester merkt nog op dat we wel wat inleveren maar dat de
toestand nog niet zorgelijk is .
Ubink opendag op 4 juni 2016, Nico merkt op dat meedoen met deze
opendag door de afdeling Gouda van groot belang is. Ook omdat het wat geld
voor onze afdeling oplevert (ja , wanneer je penningmeester bent hoort dat er
natuurlijk zeker ook bij). Zelf zal zijn taak na 10 jaar Ubink beperkt zijn. Geen
plantenkeuring meer onder leiding van Nico. Een hele dag rondlopen en
praten met iedereen dat is in 2016 voor Nico een prettig vooruitzicht.
Op welke manier we dit jaar onze deelname zullen invullen staat nog open.
Gedacht kan worden aan plantenverkoop, promotie van de afdeling, een klein
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expositie cactussen op postzegels enz. Leden die daaraan actief willen
meewerken kunnen zich vanaf nu melden bij het bestuur.
Rondvraag Rob van der Pols vraagt aandacht voor de aanschaf in
afdelingsverband van bv bims (maar eventueel ook andere bestanddelen)
voor samenstelling van optimale potgrond voor veel van onze planten.. De
(tegen redelijke prijzen) af te nemen hoeveelheden zijn in het algemeen veel
te groot voor een
lid alleen. Graag horen we wie van de leden
belangstelling heeft om deel te nemen aan gezamenlijke inkoop van
substraten en welke hoeveelheden en denkt nodig te hebben.
Op internet is Bims niet onbekend. Een willekeurige greep uit een website
levert het onderstaande op:
Weet iemand hoeveel een zak Bims van 8 Liter ongeveer weegt? Cora.
Hoi Cora,
Bims weegt ongeveer 850kg de M3 dus rond de 6 kg in jouw geval. Hangt ook
van de vochtigheid af droog is het minder zwaar. groeten hans..........
Ik mag natuurlijk geen reclame maken voor mijzelf maar ik verkoop ook Bims
in mijn winkeltje. Er zijn verschillende typen Bims.
De bonsai shop verkoopt een meer bruine versie, mogelijk met klei en wat
meer mineralen. Ik heb de versie die bovenaan staat, de grijze, bijna geen
voeding.
Ik zaai er met heel veel plezier op en vooral mijn Lithops, Conophytum en
cactussen als Pelecyphora, Turbinicarpus, Ariocarpus etc. vinden het heerlijk.
Voor Ariocarpus en Lophophora meng ik er nog Dolomiet (gravier d'or)
doorheen. Met vriendelijke groet Allard
Dan kondigt Joost de pauze aan met natuurlijk een verloting van planten van
onze Hoofdsponsor EDELCACTUS uit Aalsmeer
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Na de pauze geeft Joost het woord en beeld aan Nico Uittenbroek die ons een
verscheidenheid aan beelden zal voortoveren als welkome afwisseling van de
officiële agendapunten van de jaarvergadering.
Nico begint met beelden van wadlopen. Een activiteit die hij, samen met zijn
vrouw Vera, geruime tijd geleden heeft uitgevoerd. Zo te zien een heel erg
zwaar karwei. Door de blubber lopen waarin je steeds vast dreigt te raken
door de zuigende werking. Je moet van goeden huize komen om niet je
schoenen kwijt te raken. Het was een hele groep waarmee zij via het wad een
eiland bereikte. De terugtocht gaat dan steeds per boot. De periode van laag
water is te kort om te voet heen en weer te gaan.
Wadlopen is iets dat je moet doen met gids anders verdwaal je gegarandeerd
omdat je, zeker met mist of nevel, rondjes dreigt te gaan lopen,
Dat is natuurlijk niet bevorderlijk gezien de tijd die je nodig hebt om over te
steken. Het wordt dan een heel eind zwemmen. Maar dat is niet te doen met
de enorme stroming die er daar dan is.
Texel in vogelvlucht
We zien de haven met vissersboten en
het enorme pontveer die de verbinding
onderhoudt. tussen Texel en Den
Helder
Als je op het eiland bent gaat er een
wereld open van rust, geen herrie van
auto’s, af en toe een fiets of gewoon
mensen die aan het wandelen zijn,
want dat kan je heel goed op de
eilanden. Stevige schoenen zijn wel
nodig, dat is nodig gezien het
oppervlak van het eiland. Nico laat
ons
achtereenvolgens
zien
De
Cocksdorp, de garnalenvissers, de
Slufter waar het Noordzee water bij
vloed in kan stromen. Dit is ook te zien
aan de afzetting van zout. Hier zien we
ook een heel veld met Engels gras wat
je niet zou verwachten gezien de zoute
lucht.
Maar het kan hier zich goed hand
haven. Dan de haven van Oudeschild
met zijn kotters en andere schepen.
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Nico vertelt dat er op het eiland soms 370 (soorten?) vogels verblijven
waaronder het ijsvogeltje dat op een tak die speciaal daarvoor over het water
steekt zodat ze naar de vis kunnen duiken waarvan ze leven.
Dan een plaatsje de Koog met zijn typische huizen met leuke klokgevels
opgemetseld van de oude ijsselsteentjes die vroeger werden gebakken in
Nieuwerkerk a/d IJssel en omliggende plaatsen. Je kunt nog de oude ovens
bekijken die opnieuw zijn opgebouwd langs de IJssel. Er zijn nog
steenfabrieken waar nieuwe worden gemaakt, maar het haalt niet bij de oude
die van de sloop worden schoon gebikt en opnieuw worden gebruikt. Door de
arbeid zijn je wel iets duurder dan nieuwe, arbeidskosten spelen hierin een
grote rol. Maar de oude zijn vele malen mooier door hun kleur, en vaak zijn ze
dan ook antiek door hun leeftijd als hun kleur, en vaak zijn ze dan ook antiek door
hun leeftijd.
We zien nog vele mooi beelden van het eiland wat op zich een uniek
natuurgebied is wat en waar je dit nergens kan aanschouwen. Nog steeds zijn
er plekken op het eiland die zich door de stroming laten verplaatsen, aan de
ene kant kalft het zand af wat aan de andere kant van het eiland weer
aangroeit. Ook ontstaat er door de stromingen een nieuw eiland genaamd de
De Razende Bol

.
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Komen en gaan van bedreigde planten

tapuit
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De laatste beelden van Nico voeren ons naar een heel ander gebied namelijk
het droogste gebied op Aarde de Atacama woestijn. Het is niet altijd droog.
Dan krijg je een “De bloeiende woestijn”. Dat is een klimatologische
verschijnsel dat optreedt in de Atacama woestijn . Het is de bloei van een
grote verscheidenheid aan bloemen tussen de maanden september en
november in het jaar dat
de regenval ongewoon
hoog is.
Normaal
gesproken
krijgt de regio minder
dan 12 mm regen per
jaar. Door de grote
regenval (onder invloed
van El Nino) ontkiemen
enorme veel zaden en
bollen die in een
slapende toestand zijn
geweest.
Bloeiende woestijn in
de Chileense Atacama
woestijn
Hiermee is een einde
gekomen aan de beelden
die Nico Uittenbroek ons liet
zien. Het was weer zoals
vanouds.
Mooie plaatjes waarmee
Nico ons vermaakte. Weer
van de klasse zoals hij het
brengt. Dat is de kunst die
Nicoj verstaat. Hijneemt je
mee in het
verhaal en
beeld,
zodat je er van
geniet of dat je er zelf bij bent. Het was dus weer als vanouds. Ik heb er van
genoten en ik hoop de andere aanwezigen ook. Het was op een klein stukje
na zonder cactussen maar net weer eens iets anders, wat ook boeiend is. Zo
was ook aan deze avond weer een einde gekomen. Joost bedankt Nico van
ons waarvoor hij een applaus krijgt, Joost wenst een ieder wel thuis en tot de
volgende bijeenkomst in februari.
Jan.Schouten secretaris
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Conceptprogramma 2016
datum invulling

wie

onderwerp

21-jan
18-feb
17-mrt
21-apr

jaarvergadering plus Nico U.
praatavond
Wiebe Bosma
spreker
spreker
Hans Huizing

diversen
praatje bij plantje
Ethiopië 1
bollen en knollen van
Zuid Afrika

19-mei
juni
juli/aug
15-sep

spreker

Araceae

kasje kijken
Vakantie
spreker

20-okt

praatavond

17-nov
8-dec

Wim
spreker
Alsemgeest
eindejaar avond

Sake Kuipers

Nico Uittenbroek Conophytums en
gemengde succulenten

Zuid Afrika/Namibië

*********

Bij het begin van het nieuwe jaar.
Wegens plaatsgebrek in ons vorig nummer nu hier maar enkele woorden.
Het is 2016. We zitten midden in de winter en dat is voor velen een
betrekkelijke rustperiode wat de hobby betreft. Plannen maken kan natuurlijk
wel. Nou ja ik zeg wel winter en op de kalender is het ook winter maar
gevoelsmatig moet die winter wat mij betreft nog steeds beginnen. Zeker hier
in Gouda hebben we er nog weinig van gemerkt. Andere delen van ons land
hebben wel al in meerdere mate kennis mee gemaakt. Wanneer het in deze
vorm verder gaat, zullen de stookkosten in de winter 2015/2016 meevallen.
Ook in het afgelopen jaar zijn we niet in geslaagd wegen te vinden die tot een
nieuw elan onder de jeugd moet leiden. Misschien nemen de social media te
veel tijd in beslag om daarnaast nog iets te ondernemen wat ook aardig wat
tijd kan kosten. (maar wel veel rustgevender is).
2015 is voor de afdeling ook het jaar waarin ons lid Anneke van der Pols
overleed. Haar positieve inbreng in de maandelijkse bijeenkomsten zal nog
heel lang worden gemist.
In 2015 hebben zich geen nieuwe leden aangemeld. 1 lid nam afscheid van
de afdeling.
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In 2012 schreef ik al:
“Het is natuurlijk wel zo dat, wanneer de leden van in een vereniging een
relatief hoge gemiddelde leeftijd hebben en jeugdige aanwas ontbreekt, een
ieder kan bedenken dat er ooit een ‘natuurlijk’ eind komt aan zo’n instelling.
Ook uw voorzitter kan niet altijd doorgaan”.
Er is dus weinig veranderd en uw voorzitter zit er nog steeds.
Zonder of met gunstige vooruitzichten voor de hobby hoop ik van harte dat
we in 2016 opnieuw veel plezier zullen beleven aan de hobby.
Naast het kopen, winnen via de verloting, zaaien of verzorgen van onze
planten, komt dat plezier vooral ook voort uit de onderlinge contacten zoals
die bij de maandelijkse bijeenkomsten tot stand komen. Bijeenkomsten waar
ook nog onze kennis over de planten verdiept wordt. Ik ben blij dat dat steeds
in uitstekende sfeer verloopt.
Laten we er dus met z’n allen voor zorgen dat we een goed verenigingsjaar
gaan beleven met een bloeirijk seizoen.
JvT uw voorzitter
*********

JAARVERSLAG 2015 Redactie CACTUSGOUD
Ook in 2015 werd ons maandblad bij Selection Print en Mail in Woerden
geproduceerd.
De digitale verspreiding is teruggegaan naar 13 leden en verloopt naar
tevredenheid. Een foto in kleur (ook al is de kwaliteit niet altijd top) is toch wat
anders dan de zwart-wit versie in het exemplaar van Selecton Print en Mail.
Voor de leden die om hen moverende goede redenen Cactusgoud op papier
willen blijven ontvangen gold dat we die toezending per post continueerden.
In 2015 zijn er 7 nummers geproduceerd. In juni 2015 waren er geen
activiteiten die een afzonderlijk blad nodig maakten. In december is de

afdelingsbijeenkomst niet doorgegaan en daarom is er ook in die maand geen
blad verspreid. Net als in voorgaande jaren is er ook in 2015 weinig kopij
aangeleverd, anders dan van onze volijverige secretaris.
Er is wederom dankbaar gebruik gemaakt van het reisverhaal van Wim
Alsemgeest op zijn website.
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De redactie herhaalt dan ook de dringende oproep om uw redacteur van kopij
te voorzien. Uw redacteur blijft geloven dat hij, op grond van de grote kennis
die bij onze leden over onze hobbyplanten aanwezig is, dat toch zou mogen
verwachten.
JvT

*****

Open dag Edelcactus

(en nog meer)
Onze secretaris meldde:
De te bezoeken kwekers op zaterdag 2 april 2016.
1. Edelcactus Noorddammerweg 95 Aalsmeer (op uw navigatie Amstelveen)
bezoektijd van 8.00 uur tot 12.00 uur. info@edelcactus.nl of
clemens@edelcactus.nl
2.Klein Mexico biologische kweker Drechtdijk 49 de Kwakel.
klein.mexico@12move.nl
3.Kwekerij Ton van der Hoorn Nieuwveensejaagpad 54 2441 EK
Nieuwveen.0172-539200 info@tonvanderhoorn.nl bezoek van 10.00uur tot
16.00 uur ( Kom in de Kas Molenkade 18 Nieuwveen)
4. Tropisch Rozenland een Rozenkwekerij van bijzondere rozensoorten
daarbij bevind in de kwekerij een prachtige overdekte tropische tuin met
exotische planten, bloemen (Orchideën) en bomen
te bezoeken van 10.00 uur tot 16.00 uur info@tropischrozenland.nl .
U kunt ook een lunch gebruiken
Aalsmeerderweg 938 2154 ME Burgerveen telefoon 0172-508387
Bovenstaande gegevens liggen bij het eerste adres EDELCACTUS
Noordammerweg 95 in Aalsmeer van waar u een exemplaar mee kunt nemen.
*****

Ubink open dag op 4 juni 2016
In het verslag van de jaarvergadering is al aandacht besteed aan dit
evenement. Het is goed hier nog eens te herhalen dat presentatie van onze
afdeling daar van groot belang is. Daarom doet het bestuur een dringend
beroep op de leden om medewerking. Alleen met een gezamenlijke
inspanning kunnen we daar goed voor de dag komen.
JvT
Misschien een werkgroepje vormen???,
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Bericht van een zustervereniging
Open dag op zaterdag 9 mei 2015 bij 3 leden van de cactus- en
rotstuinvereniging Succulenta, afdeling Haag -en Westland.
De volgende leden stellen hun kas of tuin open en willen graag het een en
ander vertellen over hun hobby:
Aad Vijverberg:
Een cactuskas van 500 m2 in een lommerrijke omgeving. Vanaf 1974 heeft hij
bijna alles zelf gezaaid en opgekweekt.
Hier worden regelmatig over de dag verspreid rondleidingen gegeven.
Bezoekers van dichtbij missen niets, als ze komen op de fiets.
Adres : Broekkpolderlaan 65 2675 LK Honselersdijk www.vijverberg.info

Jan en Ciska Koene:
Een mooie tuin met een kas van 20 m2 met cactussen en vetplanten.
Tevens is er buiten een aanplant van succulenten. Ook wordt de andere
hobby tentoongesteld n.l. beeldhouwwerken van speksteen .
Ambachtstraat 76 2291 EZ Wateringen.
Frans Veenman.
Bezit een kas met cactussen en vetplanten van 300 m2. Het betreft hier een
gemengde verzameling van zaailing tot flinke volwassen planten. Rond het
huis is een mooie rotsruin aangelegd..
Sint Jorispad 10 A 2671 MZ Naaldwijk.
U bent welkom vanaf 9.30 uur tot 17.00 uur. Informatie o.a. 0174 - 620622 en
06 - 22920496. Advies: het fototoestel niet vergeten!
Tom-tom bezitters: alle adressen bevinden zich in de gemeente Westland.
*********
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CONTRIBUTIE 2016 (herhaling)
Bij deze verzoekt het bestuur U, uw
contributie voor 2016 uiterlijk eind
februari over te maken op girorekening
NL02 INGB 0005 5626 43 van
“Succulenta
afdeling
Gouda
en
omstreken”.
Ook dit keer gaat het over een bedrag
van € 15,00, zoals dat is afgesproken
in de ledenvergadering van 15 januari
2015.
Mochten er leden zijn die 2015 nog hebben afgerekend kan dat in een
moeite door!!!!!!!!!!!

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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