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Succulenta
Nederlands-Belgische vereniging van
liefhebbers van cactussen en andere
vetplanten.
Veertigste jaargang januari 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 NL02INGB0005562643 met
vermelding reden van betaling.
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veertigste Jaargang N° 3

UITNODIGING
voor de bijeenkomst welke zal worden gehouden op

donderdag 21 januari 2016
in Zalencentrum “De Veste”,
Ridder van Catsweg 300 te Gouda.
Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur
We houden ook in 2016 in januari onze

JAARVERGADERING
Het blijft een belangrijk moment in ons verenigingsleven!!!!!!.
In die vergadering wordt de balans opgemaakt en richting
gegeven aan de activiteiten van de afdeling.
Er zal zeker nog wel wat tijd overblijven voor de ontmoeting, de
verloting in de pauze. Diegenen die het officiële gedeelte minder
aantrekkelijk vinden kunnen die avond wel genieten van hetgeen

Nico Uittenbroek
ons gaat voorschotelen. Nico heeft mooie beelden beloofd.
De volledige agenda voor 21 januari wordt dan als volgt:
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen en notulen.
3. Jaarverslag secretaris
4. Verslag redactie Cactusgoud.
5. Verslag kascontrolecommissie.
6. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie.
7. Verslag penningmeester
8. Contributievaststelling 2017
9. Ubink
10. Rondvraag
11. Pauze
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12. Praatje bij een plaatje Nico
13. Sluiting

Wij zien ook U graag op 21 januari a.s.!!
Uw bestuur
*********

Het is 2016, namens het bestuur voor alle leden een
voorspoedig en vooral ook een gezond 2015
De rubriek ‘Van uw voorzitter’ zal wegens plaatsgebrek in dit nummer worden
verschoven naar het volgende nummer.
********

ACTIVITEITEN vorige bijeenkomst
Verslag van de bijeenkomst van de afdeling Gouda & Omstreken
van Succulenta op donderdag 19 november 2015 in
zalencentrum de “Veste”
Ridder van Catsweg 300 te
Gouda (wijk Bloemendaal)
te Gouda.
Joost van Tilborg onze voorzitter
opent de vergadering om 20.00
uur voor een opkomst van 16
personen. Dat is incl. onze
gastspreker en zijn vrouw, Joost
heet een ieder hartelijk welkom op
deze avond.
Notulen van de vorige bijeenkomst Nico Uittenbroek merkt op dat de
benaming van de planten in het verhaal niet altijd juist is, dus bij deze noem ik
geen namen meer bij de planten in het verhaal, tenzij mij de juiste naam door
de spreker wordt opgegeven.
Ingekomen stukken, weer de bekende afdelingsbladen.
Van Succulenta hoofdbestuur een uitnodiging voor de vergadering met de
secretarissen over het voortbestaan van Succulenta met zijn afdelingen.
Afwezig met kennisgeving: Wim Alsemgeest. Dorota Bresser. Hans
Harreveld en . Hans en Bep v/d Made. De afwezigheid van de fam van der
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Made houdt verbond met de ziekte van Bep. De vergadering besluit haar als
groet een kaartje met handtekeningen te zenden. Verder geen afmeldingen.
Rondvraag: Er word door Ada Schoonderwoerd even opgemerkt dat ze het
wat rustiger aan wil doen, maar gelukkig was ze naar deze avond gekomen.
Ja Ada, we worden allemaal een dagje ouder, geen een uitgezonderd. We
kunnen niet meer doen of we nog 25 jaar zijn. Toen was onze energie (bijna)
onuitputtelijk, maar dat is voorbij en komt niet meer terug, gelukkig horen we
er nog bij.
Joost geeft het woord en
beeld aan onze gastspreker.
Voor velen een bekende van
zijn mooie en uitzonderlijke
ROTSTUIN. Velen zijn bij de
familie Jan Lubbers op
bezoek geweest om die tuin
te bewonderen.
Jan Lubbers begint met zijn
verhaal aangevuld met zijn
mooie dia's over het eiland
Kreta welke zij hebben
bezocht in maart-april, de tijd
dat de bloemen en planten
volop in groei en bloei gaan.
Kreta is een orchideeën
eiland. Een prachtig eiland
om te bezoeken, ik (Jan. S.)
bezocht het met mijn vrouw
in september 2001 en 2002,
het is een eiland met vele
mogelijkheden. Het eiland
heeft
verschillende
gebergten onder ander het
Dikti
gebergte met een
Mount Dikti die 2.148 meter
hoog is. Op die hoge berg
toppen
ligt
in
het
voorjaarvaak nog sneeuw.
De Idi (of Psiloritis) midden op het eiland is met een hoogte van 2453 m de
hoogste berg van Kreta.
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Er zijn op het eiland 3 hooggebergtes verder zijn nog wat kleinere gebergtes.
Verder is er een hoogvlakte van 2.500 ha Lassithi, hier wordt veel aan
landbouw gedaan op deze vlakte staan veel
molentjes die het benodigd water naar boven
pompen om het land vruchtbaar te houden. De
plantenwereld op Kreta is heel groot, veel
orchideeën, irissen en leliesoorten. Op de
oostkant van het eiland is een palmenbos
aangeplant van 6000 palmen.
De tweede serie ging over bezoek aan het
Canarische eiland Tenerife,
een van de
grootste eilanden. Op dit eiland staat de
hoogste berg van Spanje, ik moet zeggen
hoogste vulkaan van Spanje de Teide bestaat
eigenlijk uit 2 vulkanen. Ze zijn gevormd
ongeveer 2000 jaar geleden, De pico del Teide
heeft een hoogte van 3.718 m.
Jan vertelde over de plantenwereld van
Tenerife allereerst de Teide brem die veel
aanwezig is, ook Euphorbia balsamifera en
ook Euphorbia Canariensis, Euphobia aphylla,
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ook Echium wildpretii met een bloeiwijze van 2 meter, deze soort groeit alleen
op Tenerife. Verder is er de beroemde Drakenboom Draceana draco. Het
meer dan 3000 jaar oude exemplaar staat in de plaats Icod de los vinos,
verder is er een enorme bloemenpracht van uitheemse soorten die uit
verschillende landen zijn geïmporteerd .
Dan volgt het eiland Madeira. Er is een heel bekend liedje op het eiland
gemaakt. Zonnig Madeira etc. Dat klopt ook wel de zon schijnt er veel.
Madeira is ook een vulkanisch eiland met een enorme bloemenpracht
waarvan veel inheems die hier alleen groeien en bloeien, Je treft hier ook de
Euphorbia Canariensis en Strelitzia regina aan verder echiums, en een
aeonium geel bloeiend.
Inmiddels is de pauze aangekondigd met weer een fantastische verloting met
planten van onze Hoofd Sponsor EDELCACTUS uit Amstelveen.

Na de verloting gaat Jan Lubbers verder met zijn lezing. We zien opname van
heel veel Aeonium´s en een mooie verdwaalde Agave, verder een Euphorbia
kleinia. Jan gunt ons een blik op de vulkaan Antonia met een enorme Caldera.
De paradijsvogelbloem is afkomstig uit Zuid-Afrika. Hij wordt wereldwijd in
(sub)tropische gebieden gekweekt. In België en Nederland kan de paradijsvogelbloem
in de gematigde of warme kas worden gekweekt.
La Palma nog een van de Canarische Archipel. La-Palma, een eiland met
een enorme Caldera een hele grote krater die uiteen dreigt te vallen door de
regen die daar boven in valt Dat water dreigt bij een uitbarsting uit te zetten
wat enorme scheuren kan geven in de kraterwanden, deze worden nu al met
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enorme ankers bijeen gehouden. Wanneer scheuring zou gebeuren valt een
enorme stuk in zee en geeft een enorme vloedgolf die daardoor een enorme
catastrofe zou geven die niet is te overzien, een vloedgolf van tientallenmeters
zou enorme schade aanrichten. In 1974 is er de laatste uitbarsting van de
vulkaan geweest deze was in het gebied waar geen bewoners woonde, dus
aan de kant waar de schade beperkt bleef.
bleef.
De plantenwereld van La-Palma die
Jan.Lubbers ons heeft laten zien, is enorm
groot. Zeker als de bloeitijd in maart- april
begint is het een prachtig gezicht met al die
kleuren. De bollenvelden vallen in het niet,
als je het zelf heb gezien. De Canarische
eilanden heb ik 14 keer bezocht, heb een
grote aantal boeken aangeschaft over de
eilanden waar ik nog regelmatig een
terugblik in werpt, ik beleef weer de plaatsen
die we bezocht hebben. Er is een enorm
verschil in de eilanden allemaal bestaan ze
uit lava dor de uitbarstingen maar toch is
een groot verschil in ligging Lanzarote is het
meest vulkanische eiland ligt dicht bij
Marokko en de Sahara, ook Furtefenture ligt
hier vlakbij de andere eilanden liggen een
aardig stuk verder soms 100 km van elkaar
verwijderd. La Palma is het meest groene
eiland en Furtefenture het meest kale ten
opzichte van Lanzarote het meest
vulkanisch. Allemaal hebben ze een schat
aan inheemse planten die nergens anders groeien dan op deze eilanden,
zeker zijn er ook veel uitheemse planten naar de eilanden gebracht, vele
palmsoorten zijn daar een bewijs van. Als je het eiland rondgaat zie je het
verschil aan de Zuidkant of Noordkant.
Aan de Noordkant is het veel vochtiger en aan de Zuidkant meer tropische
van temperatuur zo zag ik aan de Noordkant lange baarden in de bomen
hangen zo vochtig als het was, ook hier groeiden planten die meer vocht
nodig hebben zoals echium op het eiland noemen ze het Tajinaste, ik heb
daar vele echiums gezien met de kleur wit roze en paars. Het eiland is
doormidden door de hoge vulkanen is er een tunnel om van Zuid naar Noord
te komen, bijna over het midden van het eiland zijn hoge vulkanen variërend
van 1800 tot 2044 meter hoog, er ligt op die hoogte een wandelpad zodat je
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bijna het hele eiland via
de hoge vulkanen kan
bewandelen. De grootste
vulkaan ligt in Parque
Nacional De La Candera
De Taburente is 2251
meter hoog. Aan de
Zuidkant is het dorder
door de warmte waar de
temperatuur
behoorlijk
kan oplopen tot wel 30
graden terwijl het aan de
Noordkant mistig of zelfs
regent, de kou wordt
tegengehouden door de
hoge vulkanen.

(Red, en zoo Jan nog
uren kunnen doorgaan, maar omwille van de ruimte in dit blad moet het
artikel ingekort worden. Misschien kan Jan zijn lofzang op de Canarische
eilanden nog eens bundelen. De redactie heeft wel de meeste plaatjes die Jan
produceerde rond de lezing van Jan Lubbers opgenomen).
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Inmiddels is Jan.Lubbers aan het laatste sleetje dia’s toe met beelden van
Libië. Bij u allen bekend als het land van Khadaffi, de dictator die het land
jaren onder de knoet hield, maar uiteindelijk daardoor zelf werd vermoord
door zijn tegenstanders
We zien opname van de eeuwige zandwoestijnen die het grootste deel van
het land beheersen, de planten wereld is niet zo groot de planten die er
groeien hebben een zwaar leven in de dorre winderige woestijn met zijn
enorme Sahara winden.

We zien mooie opname van enorme
rotsformaties die gevormd zijn door de
erosie. Verder wat pariserende planten
die leven op andere planten, dan een
woestijn vos met enorme oren, waar
Jan Lubbers eindigde met zijn mooie
lezing. Joost bedankt hem voor
hetgeen hij ons heeft laten zien, hij
krijgt daarvoor een luid applaus, dit
was het einde van deze avond, Joost
wenst een ieder wel thuis en tot de
laatste bijeenkomst in december.
Jan.Schouten secretaris.
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Jaaroverzicht
2015
van
de
Gouda&Omstreken van Succulenta.

afdeling

15 januari. Jaarvergadering, een belangrijk in ons verenigingsleven. Om
richting te geven aan de activiteiten van de afdeling. Het bestuur legt
verantwoording af over het gevoerde beleid, in e diverse verslagen, Nico
Uittenbroek laat ons nog wat mooie opnames zien.
19 februari Na de verplichte agenda hebben we als gastspreker uit eigen
leden, u kent hem allen. Wim Alsemgeest over Zuid-Mexico 2013 en 2014.
Met in de pauze weer de bekende verloting met planten van onze
hoofdsponsor EDELCACTUS uit Amstelveen.
19 maart Wat brachtengt ons deze avond. Na afhandeling van de verplichte
zaken, is onze gastspreker van deze avond Cok.Grootscholten die ons
beelden zal laten zien van Mozambique. Cok zegt dit zijn niet mijn foto's, de
meeste zijn van Ton.Rulkens, hij laat ons veel opname zien van Sanseveria.
5 april De opendag bij de kwekers in Amstelveen en omstreken rond
Edelcactus. Dat is toch maar mooi een jaarlijks gebeuren waar veel mensen
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plezier aan beleven Het was weer reuze gezellig, ook deze keer weer veel
animo..
16 april Op deze bijeenkomst worden speldjes uitgereikt aan jubilarissen
voor 25 en 40 jaar lidmaatschap van Succulenta.
Wiebe.Bosma maakt met zijn lezing over Lobivia's deel 2, het was weer een
mooie lezing deze feestelijke bijeenkomst compleet
21 mei We treffen elkaar deze keer niet in de Veste, maar bij Cok waar we
kasje kijken houden met een drankje en een gezellige BBQ, georganiseerd
door helaas te vroeg overleden lid Anneke v/d Pols en mevrouw
Grootscholten. Het werd een heel gezellig samenzijn, waar geen lezing tegen
op kan.
6 juni Opendag bij Ubink in Kudelstaart. Ik kan u vertellen het was er weer
gezellig druk met gezellige kramen van liefhebbers en afdelingen in de hal,
ook een kraam van onze moeder Succulenta, om nog weer eens goed de
aandacht te vestigen op wat Succulenta zoal doet.
18 juni Op bezoek bij ons lid Jan. Verhoeff in Stolwijk, dit stond onder het
motto “kasje kijken” in ons blad Cactusgoud. We werden gastvrij ontvangen
door Jan en mevrouw Verhoeff met koffie en wat lekkers, dat wil er altijd wel
in.
Jan heeft een heel groot stuk grond rondom zijn huis, waar hij aan de
achterzijde een grote rotstuin heeft aangelegd. Verder heeft Jan een grote
verzameling cactussen en vetplanten, die boven op de schuurzolder staan.
Een zolder omgetoverd tot kas, maar helaas zegt Jan is het moeilijk stoken
daar, dus moet ik ze in de winter naar de woning verhuizen, waar ze in een
slaapkamer staan waar gestookt kan worden. Ja, je moet wat over hebben
voor je hobby!!!!!. Eeen bezoek aan die zolder aan die zolder is niet geheel
zonder gevaar. Slechts met en lange ladder is die te bereiken.
Juli en de maand augustus zijn onze vakantie maanden dan zijn er geen
activiteiten van onze afdeling Gouda&Omstreken.
!7 september Na een periode van rust in het verenigingleven pakken we de
draad weer op, deze avond staat in het teken van een mooie lezing, na alle
bekende stukken behandeld te hebben door Joost van Tilborg onze voorzitter,
geeft hij het woord en beeld aan Nico Uittenbroek met zijn lezing Tussen
Alpen en Rotstuin. Het waren weer mooie opnames zoals we van Nico
gewend zijn.
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15 oktober De bekende ruil en praatavond. Nou ruilen, ho maar, we hebben
immers alles al, maar praten des te meer. Na behandeling van de steeds
terugkerende agendapunten, gaan de verhalen beginnen over de
meegebrachte planten. Dat is wel een programmapunt waar nog iets te leren
valt. De pauze wordt leuker door een gratis drankje van de afdeling. Gaat er
altijd in. Het was weer een gezellige verenigingsavond. En dat ondanks het
feit dat Joost ons aan het denken zette over het voortbestaan van onze
afdeling. Zijn oproep voor versterking van het bestuur heeft niet geleid tot het
aanmelden van vervangers..
7 november. De secretarissen ontvingen een oproep van Succulenta voor
een vergadering met het hoofdbestuur om te praten over het voortbestaan
van Succulenta.. Dit in verband met de gestage terugloop van het ledental.
Dat kan uiteindelijk natuurlijk niet zo doorgaan. Men zoekt naar een oplossing
om het ledental weer op pijl te krijgen, De website zou daar een belangrijke
rol in moeten krijgen. We zullen er met z'n allen aan moeten werken om op dit
terrein een goed resultaat te behalen..
19 november Ik schreef a\l eerder in heet verslag: Voor een opkomst van 16
personen inclusief spreker met zijn vrouw, opent Joost van Tilborg deze
bijeenkomst Heet een ieder welkom, behandeld de stukken vlot gezien de
lengte van de lezing. Onze spreker van deze avond, is bij de meeste niet
onbekend van zijn ontzettende mooie rotstuin en de bezoeken daarvan, de
meeste zijn wel bij hem in Raalte geweest om deze te bewonderen. Maargoed
deze avond zullen we er ongetwijfeld ook nog wel beelden van zien. De
lezing en beelden gaan over de eilanden die Jan.Lubbers heeft bezocht en
daar mooi opnames heeft gemaakt. We zien de eilanden met hun natuur van
Kreta. Cyprus. Tenerife. Madera. En de woestijnen van Libië.
Dit alles tot de pauze met de bekende verloting met mooie planten van onze
hoofdsponsor EDELCACTUS uit Amstelveen. Na de pauze nog veel mooie
opname van Jan.Lubbers tot het einde van deze avond. Joost bedankt hem
voor hetgeen hij ons heeft laten zien, hij krijgt dan ook een luid applaus van
ons.
Wel thuis en tot ziens. Toen nog niet wetend dat het de laatste bijeenkomst in
2015 zou worden.
17 december Dit zou onze eindejaars avond moeten zijn maar helaas door
ziekte en te weinig belangstelling zijn we als bestuur genoodzaakt om deze
avond niet te houden, helaas erg jammer in het bestaan van onze afdeling.
waar de animo voor de afdeling tanende is.
Jan.Schouten secretaris
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CONTRIBUTIE 2016
Bij deze verzoekt het bestuur U, uw
contributie voor 2016 uiterlijk half
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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