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veertigste Jaargang N°6

UITNODIGING
voor de bijeenkomst welke zal worden gehouden op

donderdag 17 maart 2016
in Zalencentrum “De Veste”,
Ridder van Catsweg 300 te Gouda.
Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur
Vanavond begroeten we:

Wiebe Bosma
een regelmatige gastspreker bij onze afdeling. Dit keer met een
lezing getiteld:

Ethiopië deel 1
Wiebe zelf schrijft daarover: “Een reisverslag van mijn trip naar
Ethiopië in november 2013. Een prachtig land met een rijke
cultuur en natuur. Een beeldverslag met onder andere Aloe’s,
Euphorbia’s en Stapeliaachtigen. Daarnaast volop aandacht voor
de natuur , de landschappen en de mensen.
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 17 maart a.s.!!
Uw bestuur.
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ACTIVITEITEN vorige bijeenkomst
Verslag van de bijeenkomst van de afdeling Gouda & Omstreken van
Succulenta op donderdag 18 februari 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. Joost wenst een ieder hartelijk welkom. Maar heeft vooraf een
droeve mededeling, waardoor deze avond niet zo zal zijn als alle andere. Hij
heeft van Nico Uittenbroek vernomen dat zijn vrouw Vera na een lange ziekte
hem is ontnomen. Een droeve mededeling die bij vele die zijn vrouw kende
wordt ervaren als een enorm verlies. Vanuit de afdeling condoleren wij Nico
en zijn familie met dit grote verlies en wensen we hem sterkte om dit verlies te
dragen. Wij leven als afdeling Gouda&Omstreken van Succulenta met hem
mee en zullen haar gedenken zoals ze was en zoals velen van ons haar
kende.
Notulen van de vorige bijeenkomst hierop zijn geen op of aanmerkingen
gemaakt zodat ze worden goedgekeurd met dank aan de opsteller.
Afwezig met kennisgeving: Nico Uittenbroek, Paul Shirley en Joop Blijleven.
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Ingekomen stukken weer de nodige verenigingsbladen hetzij per e-mail of
als boekje van Groei&Gloei afdeling Gouda&Omstreken. Grusonia van onze
Belgische cactusvrienden, Courrier cactus van onze France cactusvrienden
afacsx.fr en verder bladen van Zaanstreek. en Groningen en de jaarkalender
van de Belgische cactusverenigingen.
Mededeling door Ada Schoonderwoerd, zij heeft geïnformeerd naar een
leverancier van Bims waar door sommige leden naar is gevraagd. Het adres
van de firma J.C. Bol & Zn. luidt: Nieuw Oranjekanaal 95 3151 XL Hoek van
Holland Leo van Erkel is bereid om een hoeveelheid bij hun bedrijf op te slaan
zodat een ieder naar behoefte af kan nemen in zijn nodige hoeveelheid.
Leo,... bedankt voor deze mogelijkheid.
Rondvraag Allereerst wordt door Joost het jaarprogramma 2016 doorgenomen. Veranderingen zijn nog mogelijk. Hoofdpunten liggen vast i.v.m.
de afspraken met sprekers. Aan de lijst wordt toegevoegd de openochtend bij.
Edelcactus en enkele anderen kwekerijen op 2 april. Verder aandacht voor de
datum 4 juni opendag bij Ubink. Voor ons kasje kijken in juni zijn we welkom
bij Leo van Erkel. Of we ook nog zullen gaan naar Gerrit Melissen wordt nog
bezien.
Dan kondigt Joost een pauze aan met uiteraard een verloting met weer hele
mooie planten van onze Hoofdsponsor EDELCACTUS uit Amstelveen, die
sinds betrekkelijk kort een nieuw logo voert.

Na de Pauze gaan we verder met Praatje bij een plantje. Onze Jan Tiele is het
eerste aan de beurt, hij heeft geen succulent maar een orchidee meegebracht.
Jan vertelt dat zulke orchideeën zijn bijzondere belangstelling hebben. Hij
houdt van die planten en heeft er vele in verschillende kleuren. Hij kan ze
goed verzorgen, en krijgt ze, als ze zijn uitgebloeid steeds weer opnieuw in
bloei. Nou mij is dat nog nooit gelukt, dus gaan ze in de kliko. Volgende keer
neem ik ze mee voor Jan.Tiele.
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Dan is Jan Verhoeff aan de beurt om zijn verhaal te vertellen over zijn
meegebrachte plantjes. Jan vergast ons op een uitgebreide toelichting
waaruit zijn liefde voor alles wat groeit en bloeit naar voren komt.
Hij begon te vertellen over zijn ervaringen met een bol van de plant die wij
kennen als Amaryllis, maar die eigenlijk behoort tot Hippeastrum, een geslacht
van bolgewassen uit de narcisfamilie.
Vervolgens gunt hij ons een blik
op een bijzondere Crassula
pyramidalis en vertelt hij ons het
verhaal van een steen uit zijn
rotstuin met een plantje.
Veel
mensen
gooien
een
Kalanchoë blossfeldiana na de
bloei in de kliko. Zo niet onze Jan
V. . Hij verzorgt ze tot het uiterste.
Hans Harreveld heeft weer een
van
zijn
vele
creaties
meegebracht..Een bakje opgevuld
met rotssteen waar hij dan een
vetplantje inzet. Hans heeft zich
daarin gespecialiseerd. Dit keer
gaat het om een glottiphyllum,
naar ik meen als naam gehoord
te hebben.Water geven: 2 à 3
maal per jaar,
in april en
augustus een klein beetje met
wat voeding.
Na
Hans
gaat
Ada.
Schoonderwoerd verder met
haar verhaal bij de door haar
meegebrachte plantjes. Veel
crassula’s
die zij al jaren
kweekt uit zaad. Ik hoor dan
die plant komt daar vandaan
en die daar. Veel van plekken
in Afrika waar zij ook zelf is
geweest om dan daar de
planten in de natuur te kunnen
bewonderen. Hans geeft het
ruiterlijk toe,
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hij was er zelf ook bij.
Crassula is een groot geslacht (meer dan 200 soorten) Ik hoor wel veel namen
die erbij horen van Crassula hemisphaerica uit Noord-Afrika tot C. decepta
met veel variëteiten. Een hele reeks namen noemde Ada op bij de planten die
ze uit haar mandje haalde. Ik zet ze er hier allemaal niet bij, want ik schrijf ze
vast niet goed op. Krijg ik misschien weer commentaar. Maar die Latijnse
namen!! Het is ook niet zo gemakkelijk zonder een boek erbij te nemen. Ada
schudt de namen zo maar uit haar mouw, bij wijze van spreken. Zo heeft ieder
zijn hobby met soms de eigenaardigheden (kennis van namen) die erbij horen.
Zo maar even wat afbeeldingen van crassula’s

een andere Crassula
pyramidalis
Rob v/d Pols heeft ook weer
wat bijzonderheden
meegebracht een bijzonder
bolgewas,de naam is mij
ontschoten, verder een
orchideeachtige plant die
voorkomt in Australië,
wonderlijke planten. Voor iets
bijzonders moet je bij Rob zijn.
Leo van Erkel had op een
gegeven moment andere
verplichtingen verliet ons.
Crassula fusca
Dat was wel jammer want Leo
had ook een paar speciale planten bij zich.
De bespreking daarvan houden we te goed.
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Crassula
lactea.

.

Crassula brevifolia
Lest Best was ik zelf aan de
beurt. Joost was al aan zijn
eindrelaas begonnen maar
ik mocht toch nog even. Ik
had
2
notocactussen
meegenomen uit mijn nog
kleine verzameling. Een
Notocactus scopa waaraan
men nu de naam syn.
Parodia wil geven. Waar ik
het niet mee eens ben.
Houd
maar
een
noto
bloeiënd naast een parodia
bloeiënd en dan zie je het
verschil in bloemen. Ook de
zaden zijn niet het zelfde, Verder had ik een Notocactus mueller var eugeniae,
mooie robuuste planten die dankbaar bloeien.
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Altijd heb ik al notocactussen gehad, vroeger
in mijn kas. Hele grote uit de verzameling van
wijlen de Klerk en wijlen ome Jaap van Dulken
die ik van hen had gekregen.
Hier was ik altijd trots op omdat ze al zo oud
waren en vaak door hen zelf gezaaid, dit was
mijn verhaal.
Joost bedankte de aanwezige voor hun komst
en tot de volgende bijeenkomst in maart waar
Notocactus magnificus of Parodia we Wiebe Bosma hopen te begroeten..
magnifica??
Wel thuis en tot ziens, Jan Schouten,
secretaris
********

programma 2016

(aangevuld)

datum invulling

wie

onderwerp

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

jaarvergadering
praatavond
spreker
open dag

plus Nico U.

diversen
praatje bij plantje
Ethiopië 1

21-apr

spreker

23-apr

Algemene Ledenvergadering Succulenta

belangstellenden ook bezichtiging
+ afgevaardigde Cactus Oase Ruurlo

19-mei
4-jun

spreker
opendag

Sake Kuipers
Ubink

?? juni
juli/aug
15-sep

kasje kijken
Vakantie
spreker

Leo van Erkel

20-okt
17-nov

praatavond
spreker

Nico Uittenbroek Conophytums en
gemengde
succulenten
allen
rond thema??
Wim Alsemgeest Zuid Afrika/Namibië

8-dec

eindejaar avond

allen

Wiebe Bosma
Edelcactus en
anderen

bollen en knollen van
Zuid Afrika
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Araceae
beurs plus
plantenkeuring

???

*****

Open dag Edelcactus
Opdat wij het niet vergeten nog maar een herhaling..............
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.
*****

Bericht van een zustervereniging
Door een misverstand is de rectificatie die Jan de Vreede wel stuurde niet
meer verwerkt in de aankondiging in ons februari nummer. Maar voor alle
duidelijkheid: het gaat over een

opendag in het Westland op zaterdag
7 mei 2016.
*********
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Reisverslag Mexico herfst 2013 (vervolg)
4 nov. Ramos Arizpe – Concepcion del Oro.

Melchior Ocampo
De koffie smaakt weer prima bij de OXXO, hierna rijden we zuid, dwars door
de grote stad Saltillo heen en volgen dan de MEX 54 richting Zacatecas, het is
flink bewolkt en soms valt er wat regen, maar later op de dag wordt het
zonniger, na 17 km rijden we de zijweg naar Gomez Farias een stukje op en
kijken hier in een Yucca filifera bos, tussen de enorme grote en oude yuccas
zijn veel Agave salmiana aangeplant, waarschijnlijk voor de pulque produktie,
in Saltillo wordt hier speciaal brood mee gebakken, op een enkele M. heyderi
na groeit er verder niks, verder zuid komen we aan de grens van de deelstaat
Zacatecas en hier gaan we opnieuw het veld in, nu wel volop cactussen, we
noteren hier Thelocactus. hexaedrophorus, Neolloydia conoidea, Mammillaria
pottsii en M. heyderi, Coryphantha, Yucca filifera en Y. carnerosea,
Echinocactus
platyacanthus
en
E.
horizonthalonius,
Ferocactus
hamatacanthus
en
F.
pilosus
en
Echinocereus
pectinatus.
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Na een uurtje rijden we door naar Concepcion del Oro om te tanken, ook
bespreken we het hotel al vast, hierna rijden we een stukje terug en nemen de
afslag naar Melchior Ocampo, door een heuvelachtig gebied gaan we west en
stoppen nu vlak voor Providencia bij enkele lage heuvels, na de lunch kijken
we hier een poos rond en vinden prachtig bedoornde Thelocactus
hexaedrophorus, hele grote Neolloydia conoidea, ze staan bijna in bloei er is
te weinig zon vandaag, verder Ferocactus pilosus en F. hamatacanthus,
Sclerocactus uncinatus F. wrightii en Echinocactus horizonthalonius en E.
platyacanthus, dan rijden we door naar Melchior Ocampo, hier zoeken we de
weg naar Matamoros, we komen er echter niet uit, bij het dorp kijken we nog
op een heuvel rond en vinden hier Echinocereus pectinatus en Sclerocactus
uncinatua var. wrightii, ook hier is veel vertapt door de geiten uit het dorp, we
keren dezelfde weg terug en kijken nog op een andere interessant lijkende
heuvel rond, we vinden echter niks nieuws, het lijkt hier vorige winter erg koud
geweest te zijn,we zien veel dode en/of bevroren planten.
Terug in Concepcion del Oro zoeken we Hotel Posada San Javier op en
installeren ons, dan wandelen we het oude mijnstadje in, drinken een biertje
inde
cantina
en
gaan
als
het
donker
wordt
wat
eten.
Afgelegd: 258 km.
5 nov. Concepcion del Oro – Zacatecas.
Na een ontbijtje rijden we zuidwaarts de MEX 54 op, het is lekker zonnig
vandaag, een eerste stop bij km 195, op een heuvelrug met veel Occotillo’s
neuzen we een poosje rond, er groeit niet zo veel, Echinocereus pectinatus en
E. enneacanthus, Coryphantha en Echinocactus horizonthalonius,
hierna rijden we door naar La Cardona, op een stenige heuvel achter het dorp
vinden we nu Mammillaria formosa en M.pottsii, Neolloydia’s in bloei,
Stenocactus zacatecasensis en na lang zoeken enkele Ariocarpus retusus.
We gaan verder zuid langs eindeloze vlaktes vol Yucca filifera en
Y.carnerosana, kort voor Zacatecas slaan we af bij Laguna Seca en rijden
naar enkele heuvels op de vlakte, hier zijn inmiddels grote afgravingen aan de
gang, we moeten dus een paar km lopen om aan de heuvels te komen, we
vinden hier een afwijkende vorm van Ferocactus hamatacanthus, Thelocactus
hexaedrophorus, Mammillaria magnimamma en Agave applanata.ierna rijden
we door naar Zacatecas en komen midden in het oude centrum terecht, we
vinden hier gelijk onderdak in Hotel Posada Tolosa, vervolgens gaan we de
mooie en gezellige stad uitgebreid bekijken, na een biertje vinden we een
prima
restaurant
en
maken
er
een
gezellige
avond
van.
Afgelegd: 277 km.
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Een giga Yucca filifera
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6 nov. Zacatecas – Aguascalientes.
Chicomost

Na een ontbijt in het hotel rijden we om 9 uur weg, we zoeken de MEX 54
weer op en laten de mooie stad achter ons, het is lekker zonnig weer en we
rijden weer zuidwaarts richting Jalpa, na zo’n 50 km slaan we linksaf naar
Chicomostoc, hier ligt boven op een berg een groot tempelcomplex uit lang
vervlogen tijden, het wordt goed onderhouden en er zijn ook archeologen
bezig, we kijken hier uitgebreid rond en vinden ook nog cactussen,
Mammillaria pettersonii, Stenocactus zacatecasensis en Ferocactus. hystrix,
we nemen ook een kijkje in het museum en zien hoe de mensen hier vroeger
leefden, we gaan verder zuid en spotten regelmatig cactussen langs de weg,
er is echter geen ruimte om te stoppen, we rijden dan door naar Jalpa, na de
lunch gaan we vervolgens oost de MEX 70 op, er komt inmiddels veel
bewolking opzetten, het kon wel eens gaan regenen, bij km 85 stoppen we
even, hier groeien grote clusters van Mammillaria apozolensis, vervolgens
passeren we Calvillo en verderop bij El Llano gaan we rechts de weg naar El
Ocote op, we rijden nu naar een prachtig berggebied en stoppen bij km 13 bij
een grote rotswand, terwijl de donder van een naderend onweer door de
bergen rolt, klimmen we omhoog naar de kale rotsen en vinden hier enorm
veel Mammillaria perezdelarosae, verder groeien er Echinocereus
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polyacanthus, Stenocactus, Mammillaria jaliscana en M. heyderi, Agave filifera
en Yucca decipiens, na een uurtje gaan we terug en als we naar
Aguascalientes rijden begint het flink te regenen, tegen dat we in de stad
aankomen is de bui weer over, we rijden wat rond en komen hier in het
centrum bij Hotel Don Jesus terecht, we nemen vervolgens een kijkje in de
drukke stad met heel veel winkels, zoeken een cantina op voor een biertje en
vinden later op de avond een prima restaurant waar we heerlijk tafelen.
Afgelegd: 282 km.
(wordt vervolgd)

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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