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Contactblad afdeling GOUDA EN OMSTREKEN

Een prachtexemplaar vertoond in de lezing van Nico U.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Succulenta
Nederlands-Belgische vereniging van
liefhebbers van cactussen en andere
vetplanten.
Twee en veertigste jaargang november 2017

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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Tweeënveertigste Jaargang N° 4

UITNODIGING
voor de bijeenkomst welke zal worden gehouden op

donderdag 14 december 2017
in Zalencentrum “De Veste”,
Ridder van Catsweg 300 te Gouda.
Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur
We vervolgen de alternatieve decemberbijeenkomsten ook in
2017 onder de titel:

gezellige jaarafsluiting
Dit om de onderlinge band te verstevigen hebben we dit keer

Nico Uittenbroek
bereid gevonden ons beelden van de mooie natuur in Boskoop
voor te schotelen. Beelden voorzien van deskundige toelichting.
Misschien is er ook nog een toegift van andere beelden.
Daarnaast zou het mooi zijn wanneer de leden een ”plant met
een verhaal” zouden meebrengen. Het gaat dit keer dan maar
om 1 plant per persoon.
We praten ook over het programma voor 2018.
We hebben voor de verloting wel weer een partij heel mooie
planten gesponsord gekregen door de Firma Edelcactus in
Amstelveen.
Doe mee met deze alternatieve decemberbijeenkomst onder het
genot van een hapje en een drankje.

Wij zien ook U graag op 14 december a.s.!!
Namens uw Uw bestuur
JvT
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ACTIVITEITEN vorige bijeenkomst
Verslag van de bijeenkomst van de afdeling Gouda & Omstreken van
Succulenta op donderdag 16 november 2017 in zalencentrum “de Veste”
Ridder van Catsweg 300 te Gouda.
Opening. Onze voorzitter Joost van Tilborg opent de vergadering om 20.00
uur voor een opkomst van 18 personen waaronder vrienden van Nico U. en
Evert Smienk van de afdeling West Brabant .
Afwezig met kennisgeving, Ada Schoonderwoerd en Jaap Keijzer met z’n
vrouw.
Joost begint met een iedereen op deze avond van harte welkom te heten.
Daarna worden de notulen van de vorige bijeenkomst behandeld. Hierop zijn
geen op- of aanmerkingen, dus worden ze goedgekeurd met dank aan de
opsteller..
Ingekomen stukken. De bladen van Groei&Bloei afdeling Gouda &
Omstreken, Grusonia van onze Belgische cactusvrienden en Noviocactum
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van de afdeling Nijmegen. Verder per e-mail ontvangen van Andre van Zuijlen
(secretaris van Succulenta) het verslag van de vergadering met de afdelingen
op 4 november in de botanische tuin te Utrecht.
Ik heb de leden van de inhoud in kennis gesteld. In Succulenta komt een
bericht betreffende de open-dag (ochtend) bij de kwekers in Amstelveen en
omstreken op 7 april 2018. Die datum valt samen met de actie : KOM IN DE
KAS in Aalsmeer en omgeving.
Rondvraag.
Joost meldt dat Peter Knippels lid is geworden van onze afdeling Gouda &
Omstreken. Ook verneem ik van Evert Smienk dat er binnenkort door
Belgische vrienden een busreisje naar de afdeling Zeeland wordt
georganiseerd. Er is de mogelijkheid om met dit reisje mee te gaan.
Opstappen in Etten-Leur met de afdeling West Brabant. Er volgt nog een
nader bericht in ons clubblad Cactusgoud.
Dan geeft Joost het woord en beeld aan Nico Uittenbroek,. Nico zal ons deze
avond meenemen naar vier staten van Amerika: Arizona, Colorado, Nieuw
Mexico en Utah. Staten, die op een bijzonder punt ’Four Corners’ aan elkaar
grenzen. De staat Arizona alleen al heeft de oppervlakte van ruim 7 maal
Nederland, dit om een idee te krijgen hoe groot Amerika wel is.
Arizona grenst in het zuiden aan Mexico.
(Red. Op internet is onder andere nog te vinden: “Geografisch gezien is
Arizona, dat bekend staat om zijn natuurschoon, een staat van extremen. De
staat bestaat voor een groot gedeelte uit woestijn, terwijl een ander gedeelte
van de staat wordt doorsneden door de Rocky Mountains, met Humphreys
Peak als hoogste punt (3851 meter), tevens het hoogste punt in de staat.
De belangrijkste rivier is de Colorado, die een gedeelte van de westgrens
vormt. De rivier stroomt onder meer door de beroemde Grand Canyon.
Andere opmerkelijke natuurgebieden zijn de Painted Desert, Monument Valley
(op de grens met de staat Utah) en The Wave”)
In Arizona groeien veel cactussoorten. De staat kent 2 regenseizoenen, wat
op sommige beelden dan ook goed is te zien.. We bekijken enorme
rotsformaties en tafelbergen. De cactussen die we onder veel andere zien zijn:
de Peniocereus greggii en ook de bekende orgelpijpcactus. Maar ook een
Mammillaria microcarpa.
Nico zegt dat hij een liefhebber is van winterharde opuntia’s die we hier volop
zien bijvoorbeeld Opuntia bigelovii en Opuntia basilaris. We gaan verder met
een Ferocactus wislizenii, maar ook coryphantha’s en een Yucca brevifolia.
Dit allemaal in de Franklin mountains.(Red. uitstapje naar Texas?).
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We zien een mooie opname van het Theodore Roosevelt Lake in Arizona.
Volgens Nico zijn er 9 soorten yucca’s bekend in Arizona. Dan aandacht voor
een plant genaamd gouden prinsenpluis (Red. heeft die niet gezien ???). Een
mooie Agave parryi en een Coryphantha vivipara.
Inmiddels is Nico aangeland in het noordoosten van Arizona waar hij opname
laat zien van de bijzondere natuur. Die heeft ook hier prachtige vormen
aangenomen door de erosie in de loop der vele eeuwen en eeuwen. Je ziet
een schat aan kleuren die aangeven met welke elementen je te maken hebt.
Het gebergte is hier zo tussen de 1500 en 1800 meter hoog. We zien hier een
opname van het antilope house. Onderweg ook een heel mooie echinocereus.
Inmiddels zijn we aangekomen in de staat New Mexico waar een Opuntia
rhodantha onder de sneeuw word aangetroffen; “Kan die wel tegen”, zegt
Nico Hij is winterhard. Verder Escobaria tuberculosa
maar ook een
Epithelantha , en een halsband leguaan gespot.

Dan word de PAUZE aangekondigd met de verloting met planten van onze
hoofdsponsor EDELCACTUS uit Amstelveen.
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Na de pauze gaat Nico Uittenbroek verder met zijn lezing, inmiddels
aangeland in Colorado. Hier zijn de wegen vrij schoon zegt Nico en dat is ook
te zien, geen blikjes of flesjes in de bermen. Hier heeft Nico een opname
gemaakt van Opuntia rhodantha, maar ook een Toumeya papyracantha die
tussen de grassen moeilijk is te spotten. Maar er stonden er gelukkig genoeg.
Vervolgens zien we opnames van het Rocky Mountain National Park met
bergen van boven de 4000 meter en Roosevelts National Forest en Indian
peaks wilderness. Nico laat ons ook zien het begin van de Colorado rivier die
hier ontspringt. De bovenloop van de Colorado rivier, die door zeven
Zuidwestelijke staten naar zee stroomt, ligt binnen de parkgrenzen. Het is
moeilijk voor te stellen dat het rustige stroompje die u hier ziet de kolossale
kracht is geweest die de Grand Canyon heeft uitgesleten.
Nico laat ons ook zien op welke hoogte de verschillende boomsoorten groeien
en we zien nog een opname van de spookstad Lulu City. Er zijn gebieden met
vele km wandelpaden om te verkennen. Er zijn misschien wel 250 soorten
opuntia’s. We zien ook de rotswoningen.
Verder ontdekken we de Sedum lanceolatum maar ook Opuntia fragilis en
Pediocactus simpsonii en ook Neobesseya missouriensis
In Utah wordt een sclerocactus gespot, maar ook een bijzondere opuntia en
de mooi blauw bloeiende lupinus.
De laatste beelden die Nico ons laat zien, zijn van toen hij weer thuis kwam,
naar zijn kas liep en daar de zelfde cactussen had die hij in Amerika had
gezien. Ja, je hoeft dus niet ver te reizen om dezelfde planten bij je eigen huis
te zien zegt Nico. Een paar opnamen van zijn rotstuin waar hij vele
winterharde planten in heeft staan volgen. Van een yucca tot de winterharde
opuntia’s die in de rotstuin volop in bloei staan. Ik had mij die reis kunnen
besparen, ik heb ze bij mij gewoon in de tuin in bloei staan.
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Zo komt een einde aan een bijzondere mooie lezing van Nico Uittenbroek, hij
krijgt van de aanwezigen dan ook een luid applaus voor zijn lezing met
beelden waar sommige een puntje aan kunnen zuigen. Van Nico weten we
overigens al wel dat zijn lezingen altijd mooi zijn. Niet alleen de beelden maar
ook het verhaal erbij
Joost van Tilborg bedankt Nico voor zijn mooie voordracht en de aanwezigen
voor hun komst en bijdrage aan het welslagen van de avond, Hij wenst een
ieder wel thuis en tot de december bijeenkomst.
Let wel dat is de tweede donderdag van de maand december, dan is de
eindejaars-avond met een hapje en een drankje. Dus leden van onze afdeling
komt u allen op deze laatste bijeenkomst van de afdeling Gouda & Omstreken
van Succulenta in 2017. Wel thuis toegewenst en tot dan. Jan Schouten
secretaris
*********
Redactie. Gelet op de vele mooie beelden die wij 16 november kregen
voorgeschoteld is er voor gekozen de rest van deze editie van cactusgoud te
vullen met foto’s van Nico.
De digitale editie is in kleur en daar komt alles natuurlijk wel vele beter uit de
verf. Maar kleurkopieën voor de papieren uitgave zijn te prijzig.
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Schema voor afdelingsavonden in 2018
Ter bespreking in december maar ook ideeën en suggesties per e-mail of
brief aan de voorzitter zijn van harte welkom.

patroon programma 2018
datum
18-jan
15-feb
15-mrt
7-apr
???
19-apr
17-mei
2-jun
???
juli/aug
20-sep
18-okt
15-nov

invulling
jaarvergadering
praatavond
spreker
open dag kwekers
ALV Succulenta
spreker
spreker
opendag
kasje kijken
Vakantie
spreker
praatavond
spreker

Voorstel/wie
Plus
allemaal

onderwerp

cactussen
Edelcactus
vetplanten
Ubink

rotsplanten
allemaal
Nico
Uittenbroek

?????

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
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Activiteiten vorige maand
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Conceptprogramma 2018
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Sponsors
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