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Eenenveertigste Jaargang N° 4

UITNODIGING
voor de bijeenkomst welke zal worden gehouden op
donderdag 26 januari 2017

in Zalencentrum “De Veste”,
Ridder van Catsweg 300 te Gouda.
Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur
Let op dit is de vierde donderdag van de maand
We hebben onze

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

Nico Uittenbroek
ons dit keer gaat voorschotelen. Maar dat kunnen we met een
gerust hart aan Nico overlaten.
De volledige agenda voor 26 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 2018
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9. Ubink
10. Rondvraag
11. Pauze, met een drankje
12. Praatje bij een plaatje Nico
13. Sluiting
Wij zien ook U graag op 26 januari a.s.!!
*Uw bestuur
********
Het is 2017, namens het bestuur voor alle leden een voorspoedig en vooral
ook een gezond 2017
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 en Omstreken van
Succulenta op 17 november 2016 onze bijeenkomst in zalencentrum de
Veste Ridder van Catsweg 300 te Gouda
Opening door onze voorzitter Joost van Tilborg om 20.05 uur voor een
opkomst van 14 personen, waar ik er nog een moet bijtellen; Jan.Tiele kwam
wat later binnen dus werden het 15 personen
Joost heet een ieder welkom op deze avond die in het teken staat van een
mooie lezing van ons lid en spreker deze avond Wim Alsemgeest. Hij zal ons
meenemen naar Zuid-Afrika en Namibie. Dus dat belooft weer wat, gezien alle
vorige lezingen van Wim.
Allereerst afwezig met kennisgeving Rob v d Pols. Hans en Bep v d Made.
Joop Blijleven. En later op mijn mail Els Kossen.
Ingekomen stukken. Weer de nodige verenigingsbladen. Digitaal van
Zaanstreek-Waterland. Frank en Diane België. Afdeling Gouda van Groei en
Bloei. Van onze France cactusvrienden Courier AFAXSX en gestuurd per
post Grusonia van onze Belgische cactusvrienden.
Notulen van onze vorige bijeenkomst. Geen op- of aanmerkingen. Dus
worden ze goedgekeurd met dank aan de opsteller.
Dan is het tijd voor de lezing van Wim Alsemgeest. Hij zit al klaar voor het
scherm van zijn laptop. Joost geeft hem het woord.
De eerste beelden zien we de reizigers de Tafelberg op lopen om te kijken wat
daar zoal staat en groeit, En dat is heel wat.
In de verte zien we Kaapstad liggen met zijn enorme gebouwen die boven
alles uittornen.
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Wim vertelt over de route die tijdens deze reis wordt afgelegd. We gaan op
weg naar VanRhijnsdorp. Al snel zien
we mooie planten. Euphorbia loricata
en Crassula hirtipes, Hier groeit ook
Euphorbia hamata, Sarcocaulon spec
en ook een mooie Aloë. .
Aankomst in Springbok hier Crassula
alstonii.
Bij Cornelkop Aloe pillansii, verder
naar
Richtersveld
cotyledon,
Monularia spec? ?, maar dit is een
vraag aan de leden of dit juist is. Er
zijn twijfels over deze naam Pont bij
Gildelinga drif, dan een rondje
Richtersveld hier wordt
Aloe
ramossissima
gevonden.
De
plantenwereld in Afrika is enorm
overal zie je allerlei soorten groeien
een
commiphora
maar
ook
Pachypodium namaquensis maar ook
een Hoodia anacampseros . Dan zijn
we aangeland midden in de wildernis,
Daar is Ome Kees zijn bar
Euphorbia loricata

Crassula
altonii
(Omdat voor
lezers die er
niet bij waren
het niet zo
eenvoudig
moet
zijn
zich
een
goed beeld
te
vormen
van al het
mooie
dat
ons met veel
namen werd
getoond,
uw
heeft
redacteur besloten vanaf dit punt verder te gaan met vooral beelden. )
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Adembenemend, dit uitzicht met Aloe pillansii de reuze kokerboom

De vlakte ten oosten van Vanrhijnsdorp met bloeiende Aloe falcata Op
de achtergrond De Gifberg!
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We zien een Welwitschia mirabilis van ca 1500 jaar oud een plant die nooit
lijkt dood te gaan in de Namibische woestijn,

Er wordt een opname gemaakt van de Ovahimba bevolking
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Aloe asperifolia
Dan richting Brandberg waar een Aloe asperifolia word gespot, Hier en daar
zien we tussen het struikgewas een wit petje nou dat is Bertus Spee die daar
onder huist. We weten Bertus staat krom gebogen over een plant om deze te
fotograferen of hij ligt op zijn buik ergens tussen het struikgewas dan is Bertus
weer met iets nieuws bezig wat hij heeft ontdekt.
We zijn toe zijn aan de PAUZE met weer een verloting met planten van onze

hoofdsponsor.
Na de pauze gaat Wim Alsemgeest verder met zijn boeiende lezing over ZuidAfrika- en Namibie. met niet alleen oog voor de planten maar ook voor het wild
in een natuurpark met veelsoorten dieren, neushoorns, zebra’s en olifanten.
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Hier werd euphorbia lignosa gespot.

Ook wordt een (kort) bezoek gebracht aan de hoofdstad van Namibië
Windhoek .Wel leuk wat betreft de plaatselijke bevolking in de supermarkt,
maar ze kwamen voor de planten
The white house guest farm, hier zien we een
pofadder waar je beter niet door gebeten kan
worden.
Wat zijn de Afrikaanse landen toch rijk aan
bijzondere planten. Geweldig mooi daar valt
niet aan te tornen. Hopelijk blijft het bewaard
voor het nageslacht.
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Fish River Canyon.
Zo kwam ook aan deze avond een einde, we bedanken Wim voor zijn mooie
lezing en zien volgend jaar november weer het tweede deel, luid Applaus is
zijn deel. Joost wenst een ieder wel thuis en tot ziens bij de einde jaar avond
(met een praatje, een drankje en een hapje). Dus gewoon een gezellige
bijeenkomst. Let wel diat is dan op de tweede donderdag van de maand
december. Allen welkom op deze avond; de afsluiting van 2016. Met onze
afdeling op naar het jaar 2017 waar we weer met goede moet verder zullen
gaan. Hopelijk een gezond en een gelukkig verenigingsjaar, hopelijk met wat
nieuwe gezichten als leden. Jan.Schouten secretaris.
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ACTIVITEITEN vorige bijeenkomst
Verslag van de bijeenkomst van de afdeling Gouda en Omstreken van
Succulenta op 8 december 2016 in zalencentrum de Veste Ridder van
Catsweg 300 te Gouda
Opening door onze voorzitter Joost van Tilborg om 20.05 uur voor een
opkomst van 13 personen.
Afwezig met kennisgeving. Mevrouw Bresser, Wim. Alsemgeest,
Hans.Harreveld. Verder geen meldingen.
Ingekomen stukken per e-mail Groeie en Bloei Gouda en Omstreken. Novo
Cactus Zaanstreek-Waterland. Courier afacsx van onze Franse
cactusvrienden. Verder bericht de advertentie in Succulenta van Edelcactus
nieuwe showroom.
Rondvraag omtrent de voortgang van de afdeling Gouda, voorlopige uitkomst
leden: “nog maar een jaar doorgaan, dan zien we wel weer” De aanwas van
nieuwe leden staat op het laagste pitje en de ouderdom onder de leden gaat
ook spelen. Maar we houden de moed er in, ook wordt gevraagd aan de
aanwezige leden met ideeën te komen wat betreft variatie in lezingen voor de
afdeling. Door Jan.Schouten word opgemerkt, dat er wat meer leden
belangstelling zouden moeten tonen voor de opendag (1 april 2017) bok
Edelcactus en ook voor de opendag bij Ubink begin juni 2017. Tenslotte kan
ook het punt “Kasje kijken” wat
van wat meer leden belangstelling kunnen krijgen..
Dan volgt het praatje bij een meegebracht plant, plantje door de leden. Joost
bijt het spits af. Hij heeft een sanseviera meegebracht die de naam droeg
gracilus, Volgens een aantal aanwezigen moet de soortnaam cylindrica zijn
omdat die geen lichtere strepen op de stengels heeft..
Nico. Uittenbroek heeft meegebracht de plant die in november op de voorkant
van ons blad Cactusgoud stond afgedrukt, hij had nu drie soorten
meegebracht waaronder massonia depressa, die in bloeistond en nog twee
anderen van dit geslacht.
Toen was ik zelf aan de beurt. Ik had meegebracht een ariocarpus retusus var
furfuraceus, en een mammillaria onder de naam krasuekae. Maar de plan wrd
door anderen herkend als Mammillaria rekoi. Verder had ik nog een,
Echinocereus rigidissimus var. rubrispinus, de regenboogcactus. Tenslotte
een haworthia met de naam maughanii, die ik vorig jaar bij de opendag bij
Edelcactus vond.
Vervolgens was Jaap.Keijzer onze euphorbia specialist, dat durf ik gerust te
zeggen, aan de beurt. Jaap heeft meegebracht een euphorbia unispina. Deze
heeft hij al heel veel jaren in zijn bezit en dat kon je ook duidelijk zien gezien
de grote van de plant. Jaap heeft een aantal zaailingen van deze plant. Ook v
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vertelde hij over een Euphorbia rumunii, en nog over een andere soort waar
ik de naam niet meer van weet..
Tussendoor was Joost in zijn tas gedoken om daar de nodige hapjes uit te
halen, zoals beloofd een hapje en dat drankje moest je er wel bij gaan halen
aan de bar, wat dan ook spontaan werd gedaan, en wel op naam van de club,
moet toch een keer kunnen,

Tussendoor houden we Pauze, met natuurlijk een verloting, met mooie
planten van onze Hoofdsponsor Edelcactus.
Na de verloting gaan we verder
met een praatje bij een plantje,
tussen een hapje en een
slokje. We zijn bij Ada
Schoonderwoerd aan gekomen, die weer de nodige
plantjes heeft meegebracht
crassula,s o.a. barklyi en nog
diverse andere. Ada is er een
die heel veel Afrikaanse
planten, bolgewasjes zelf heeft
gezaaid en opgekweekt, zij is
dan ook heel kundig op dit
gebied.
Zo zag ik ook een Pachypodium namaquensis, en ook een begonia soort.
Dan zijn we inmiddels aangeland bij mevrouw Els Kossen die heeft
meegebracht een hele grote Crassula lactea. Een behoorlijk grote plant.
Van Ada en Els had ik geen foto,s genomen dat komt een volgende keer. .
Dan zijn we bij Rob v/d Pols aangekomen die ook weer het nodige voor de
dag heeft gehaald uit de kas. Een Fouquieria tuberculata, en een Dinterantus
wilmontianus, en nog diverse anderen plantjes. Rob is ook altijd met zijn
planten bezig. Zaaien, opkweken met als resultaat de bloem, Het zijn meestal
planten uit Zuid-Afrika, daar heeft hij er heel veel van. Rob is een groot
liefhebber van die planten. Maar ook van rotsplanten in zijn tuin. Hij is ook lid
is van de rotsplantenvereniging. We zijn wel eens bij Rob thuis geweest met
de afdeling. Het het zogenaamde kasje kijken was toen bij hem in Bunnik,
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Daar hebben we zijn verzameling en tuin bewonderd. Ik moest zelfs op het
dak van de garage waar ook een groot aantal planten van hem stonden.
Ook in zijn tuin rondom zijn huis bevat een schat aan mooie planten. Het was
weer een bijzondere leerzame avond, waar we toch weer konden zien en
horen waar een aantal leden zich mee bezig houdt, een ieder op zijn eigen
manier. Ook is zo’n avond leerzaan om te zien hoe een ander zijn ervaring
uitdraagt en dat is het belangrijkste van de hobby.
Zo zijn we weer aan het einde gekomen van deze avond, Joost bedankt een
ieder en wenst hen fijne feestdagen en een goed uiteinde toe. Wel thuis en tot
ziens op de bijeenkomst in januari 2017. Jan.Schouten secretaris

Jaaroverzicht 2016 van de secretaris.
21 januari 2016 We houden onze jaarvergadering plus. Dat betekent dat t
Nico. Uittenbroek ons nog mooie beelden laat zien.
18 februari 2016. Deze avond is er geen spreker, maar houden wij onze
bekende Praatavond, Een plantje met een verhaaltje.
17 maart 2016 Bijeenkomst in maart voor een opkomst van 11 personen een
beetje mager gezien de mooie lezing van Wiebe Bosma over Ethiopie. Ht was
een lente bijeenkomst, gezien ons voorblad op cactusgoud,
2 april 2016 opendag bij kwekers in Amstelveen en omgeving te beginnen bij
Edelcactus. Het was weer gezellig druk. Naast een grote groep Belgische
cactusvrienden, heb ik er ook wel een paar gezien van onze afdeling, maar
dat kon beter.
21 april 2016 Deze avond staat in de belangstelling van knollen en bollen
Joost van Tilborg opent de bijeenkomst voor een opkomst van 18 personen,
dus noem ik dit volle bak, gezien de vorige bijeenkomsten. Hans Huizing, laat
ons de lezing: “Bollen en de knolgewassen van Zuid-Afrika deel 1” zien.
19 mei 2016 mei alweer de tijd vliegt om, wat hebben we deze avond onze
bijeenkomst waar Joost van Tilborg om 20.00 uur opent voor een opkomst van
19 personen, hij heet een ieder welkom op deze avond die in de belangstelling
staat van cobralelies tot penisplanten.
4 juni 2016 Opendag bij Ubink. Een belangrijk evenement voor Succulenta.
De afdeling Gouda en omstreken had ook een kraam, waar we onder andere
de door Klaas Edelman geschonken conophytums konden verkopen. De
totale opbrengst van die dag is een belangrijke steun voor onze afdelingskas.
23 juni 2016 Juni is de maand van het “kasje kijken”. Nu was het dit geval
geen kasje maar de kassen bij Leo van Erkel. . Leo heeft een prachtige
verzameling waar hij best trots op mag zijn, we hebben er dan ook weer
genoten. Het hapje en een drankje werd in dankbaarheid aanvaard
15 september 2016 Na de vakantieperiode komt het verenigingsleven weer
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op gang. Op deze avond is Nico Uittenbroek wederom bereid gevonden met
zijn lezing over Conophytums met onder andere mooie beelden van de
verzameling van Klaas Edelman. Prima gelegenheid om weer te weten te
komen over dit geslacht.
20 oktober 2016 Onze ruil en praatavond, hier kunnen we de overtollige
planten kwijt en eventueel is er wat te ruilen. Een plantje met een verhaaltje,
klinkt goed, maar er was weinig te ruilen, wel hadden velen een paar plantjes
meegebracht, met daarbij een leuk verhaal.
17 november 2016 Deze avond staat in het teken van een lezing door ons lid
Wim.Alsemgeest. Hij nam ons mee met zijn verhaal en beeld in Zuid-Afrika
en Namibië, Wederom zeer geslaagd.
8 december 2016 onze bijeenkomst als eindejaarsafsluiting met een gezellig
samenzijn ter versteviging van de onderlinge band.. Er wederom een verloting
was met de bekende pauze, maar deze keer met een gratis drankje en een
hapje, van kaas,worst en nootjes,
Aldus de secretaris Jan.Schouten

Nieuwe Showroom Edelcactus
JAARVERSLAG 2015 Redactie CACTUSGOUD
Ook in 2016 werd ons maandblad bij Selection Print en Mail in Woerden
geproduceerd. In het aanleveren van Kopij is er in 2016 niets veranderd..
Verder is er eigenlijk op dit onderwerp niets te melden. U kunt in het
januarinummer van 2016 lezen hoe het ervoor staat.. JvT
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CONTRIBUTIE 2017
Bij deze verzoekt het bestuur U, uw contributie
voor 2017 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 21 januari 2016.
Mochten er leden zijn die 2016 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.
***********
P.S. In het verslag van 8 december ontbreken de foto’s die Jan. Schouten
heeft gemaakt. Komen inhet volgende nummer van Cactusgoud.
Een klein voorproefje
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