CACTUSGOUD
Contactblad afdeling GOUDA EN OMSTREKEN

Ook te zien tijdens een bergwandeling
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Succulenta
Nederlands-Belgische vereniging van
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Officieel orgaan van "Succulenta, Afdeling 'GOUDA &
OMSTREKEN', opgericht 19 september 1974.
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Tweeënveertigste Jaargang N° 6

UITNODIGING
voor de bijeenkomst welke zal worden gehouden op

donderdag 15 februari 2018
in Zalencentrum “De Veste”,
Ridder van Catsweg 300 te Gouda.
Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur
Vanwege het grote succes van dergelijke avonden waarop we
de onderlinge band kunnen versterken is besloten ook in februari
een

ruil- en praatavond
te houden.
Er is een mogelijkheid wat overtollige planten kwijt te raken door
bijvoorbeeld ruilen of verkoop. Maar ook cadeau doen is een
goede optie. Deze avonden zijn dus vooral voor de onderlinge
contacten. En dat heeft een cactusafdeling in deze tijd wel nodig.
Het praten wordt gestart rond de rubriek

“Een plantje met een verhaaltje”.
We kijken ook naar het jaarprogramma. Dat willen we graag
samen met jullie vaststellen. Ook de landelijke vereniging kan
nog wel wat ondersteuning gebruiken voor de viering van het
100-jarig bestaan. Ideeën zijn dus welkom.
“Natuurlijk hebben we in de pauze weer een verloting van 1e
klas planten.

Wij zien ook U graag op 15 februari a.s.!!
Namens Uw bestuur JvT
********
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ACTIVITEITEN vorige bijeenkomst
Verslag van de bijeenkomst van de afdeling Gouda & Omstreken van
Succulenta op donderdag 18 januari 2018 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 11 personen. Joost heet de aanwezigen hartelijk
welkom op onze jaarvergadering, In het bijzonder mevrouw Dorota Bresser,
die na een heel moeilijke periode weer aanwezig is. We zijn blij dat zij bij ons
op de vereniging avond is gekomen. De voorzitter wenst ons allen nog een
goed en gezond 2018 toe.
Afwezig met kennisgeving Rob v/d Pols. Ada Schoonderwoerd. Wim
Alsemgeest. Hans Harteveld en Jan Tiele, als je goed kijkt is heel Oudewater
afwezig.
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Notulen van de vorige bijeenkomst in december 2017. Inhoudelijk zijn er geen
op- of aanmerkingen zodat ze worden goedgekeurd met dank aan de
opsteller.
Ingekomen stukken Er zijn weer de nodige blaadjes en nieuwsbrieven van
afdelingen digitaal ontvangen. Ook van Groei & Bloei afdeling Gouda &
Omstreken. Verder de nieuwsbrief van Frank en Diana van een Belgische
afdeling cactussen en vetplanten, en het blad van Grusonia uit België.
Jaarverslag van de secretaris
Ook hier geen opmerkingen. Derhalve wordt het jaarverslag vastgesteld met
dank aan de secretaris
Verslag kascontrolecommissie
De commissie heeft haar werk nog niet gedaan, Zal in februari opnieuw op de
agenda staan.
Verslag redactie Cactusgoud
De oplage van ons blad is met 10 exemplaren ingekrompen. Dat mede
doordat steeds meer leden digitale ontvangst op prijs stellen.
Weliswaar zijn er gelukkig weer wat nieuwe leden bij ons aangesloten, maar
er gaan er ook af. De leeftijd gaat ons parten spelen, maar nog even
volhouden. In 2019 bestaat Succulenta 100 jaar en dat willen nog wel
meemaken.. Let wel, het gebeurt niet iedere dag dat je een 100-jarig bestaan
kunt vieren.
Het verslag geeft geen aanleiding tot discussie.
Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie.
De leden van de commissie zijn vanavond verhinderd. De vergadering is er
voor om d het mandaat van d commissie te verlengen.
Jaarverslag penningmeester
Joost geeft een toelichting bij de winst en verliesrekening 2017
Zowaar is er nog winst gemaakt. Dit is geheel dankzij de verkoop van de
conophytums die wijlen Klaas Edelman ons ter beschikking had gesteld. Op
de open dag bij Ubink zijn die planten zeer vlot verkocht.
De jaarrekening moet nog gecontroleerd worden door de kascontrole
commissie, maar onder dat voorbehoud wordt de jaarrekening goedgekeurd
met dank aan de opsteller.
Contributievaststelling 2019
Op voorstel van het bestuur wordt de contributie voor 2019 onveranderd
vastgesteld op € 15,-Ubink
De voorzitter wijst op het grote belang van onze deelname aan het jaarlijkse
cactus-evenement bij de fa Ubink. Het zal niet makkelijk zijn om het positieve
resultaat van de afgelopen 2 jaar te evenaren. Het bestuur roept de leden op
om met ideeën te komen.
Van de Rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
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Valentijnsdag??? (Wikipedia)
In de Verenigde Staten is men, uit commercieel oogpunt, begonnen met het
verleggen van de nadruk van anonieme liefde naar liefde. Valentijnsdag is in
België en Nederland in korte tijd, sinds midden jaren 90, een groot
commercieel succes geworden: cadeauwinkels, boekwinkels, lingeriewinkels
en bloemenwinkels profiteren hiervan. Ook de Nederlandse posterijen deden
hieraan mee, door een valentijnspostzegel uit te geven. In 2007 deed 35
procent van de Nederlanders iets aan Valentijnsdag, in 2011 was dat

gedaald tot 29 procent en in 2012 tot 24 procent.
Doen de succulenten liefhebbers ook mee met onderstaand plantje??
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Daarna begint Nico met ons een serie opnamen te laten zien van de familie
der Apocynaceae. De familie telt zo’n 4500 soorten, in meer dan 400
geslachten, waarvan we er een aantal voorbij zien gaan. Ik noem Nerium,
Plumeria, Pachypodium, Stephanotis, Hoya, Ceropegia en Stapelia om maar
bij de succulentachtige te houden. We verwonderen ons over de omvang van
deze plantenfamilie met heel veel mooie geslachten.
Na deze serie geeft Joost Nico Uittenbroek, die altijd de moeite neemt en
klaar staat om ons toch nog even te laten genieten van wat hij zelf zoal heeft
gezien. In dit geval beelden van één van de vakanties van Nico en Vera naar
Oostenrijk in het dorpje Burgstein dichtbij Langeveld in het Ötztal .

Een prachtig gebied waar zij toen een mooi huis hadden gehuurd en vandaar
uit wandeltochten maakten. We zien opname van een mistige ochtend, maar
gelukkig trok de mist vrij vlug op zodat de tocht gemaakt kon worden. Dus de
wandelschoenen aan. De rugzak gepakt met wat te drinken en te eten voor
onderweg en ook een jack en een warme trui. Het weer kan zo maar omslaan.
Je kunt dan plotseling een donderbui krijgen; daar moet je toch op berekend
zijn, zegt Nico.
Deze ochtend wandelde we naar Kuhtai waar al vlug een Aster alpinus werd
gespot, ook verschillende Campanula soorten en de alpengeelster verder wat
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mooie orchideeën soorten maar ook Sempervivum, Dan een opname van een
grote wijngaardslak. Ja dan te denken dat sommige het een lekker hapje
vinden, We zien een vingerhoedskruid maar dan met kleine bloemen.
Een soort die tot op een hoogte van 2000 meter voorkomt, zegt Nico, Ook de
Turkse lelie komt in dit gebied voor. Dan gaat de tocht naar Rettenbach
gletsjer bij Solden waar een Linaria alpina word gespot. Maar ook een mooie
saxifraga en verschillende Campanula’s, te veel om op te noemen, vooral in
de kalk alpen.

Nico liet ons een Larix zien die al begon te kleuren. Verder een klein
alpenklokje. Let wel, er moet flink de bergen in worden gegaan, waar wel
paden zijn maar deze zijn niet mooi vlak maar vaak met grote keien en steen
scherven bezaaid. Je moet daar zigzaggend doorheen lopen, wat zeker de
nodige kracht kost. Androsace sempervivoides staat op kalksteen, hoe meer
kalk hoe witter de bladranden worden.
Dan luidt Joost de pauze in met deze keer een gratis drankje van de
vereniging op het nieuwe jaar en natuurlijk weer de verloting met mooie
planten van onze Hoofdsponsor EDELCACTUS uit Amstelveen.
Na de pauze laat Nico ons nog wat opnamen zien van hun wandelingen in de
Oostenrijkse Alpen, We zien dan ook nog heel veel alpine planten op de
Vestemuur verschijnen van alpenroosje tot campanula. Maar ook mooie
orchissen en niet te vergeten de Rhododendron ferrugineum. Maar ook de
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Gentiana verna (voorjaarsgentiaan) en nog veel andere zaken zoals veel
vlindersoorten en muurschilderingen op de huizen.

Voor de laatste serie verlaten we de Oostenrijkse bergen en blijven dankzij
Kato
Annaars
nog even genieten van haar prachtige creaties van
bloemsierkunst de één nog mooier dan de andere. Kato gebruikt de bloemen
en andere plantdelen op een heel bijzondere wijze. Om even na tien uur zijn
we aan het einde van deze avond zijn gekomen, Joost bedankt Nico
Uittenbroek voor zijn mooie beelden die hij ons liet zien. Nico krijgt van de
aanwezigen dan ook een luid applaus. Onze voorzitter bedankt de
aanwezigen voor hun komst, wenst hen wel thuis en tot de volgende
bijeenkomst in februari, tot ziens.
Jan Schouten, secretaris
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Postzegelverzameling te koop
Te koop: een zeer omvangrijke postzegelverzameling.
Het betreft een thematische verzameling “Succulenten
op Postzegels” die ooit van wijlen Herman Busser was.
Het omvat een 20-tal albums met gedocumenteerde
zegels Met daarnaast nog tenminste een zelfde
hoeveelheid zegels die nog niet in albums zijn
opgenomen.
Wanneer u niet zelf bent geïnteresseerd, weet u
misschien wel iemand die wel belangstelling heeft voor
deze ongetwijfeld unieke verzamenling.
Voor serieuze gegadigden informatie te verkrijgen via
jvantilborg@hetnet.nl of per tfn 01825 34093
**********

Herhaling
CONTRIBUTIE 2018

Bij deze verzoekt
het bestuur U, uw contributie voor 2018
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
euro
zoals dat is afgesproken in de
ledenvergadering van 28 januari 2017.
Mochten er leden zijn die 2017 nog hebben afgerekend kan dat in een
moeite door!!!!!!!!!!!
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Cactus poëzie
Wanneer je weer geen kopij ontvangt kijk je wel eens naar het verleden of
ook naar het heden in andere clubbladen. Ben dan wel eens een beetje
jaloers op bv het blad van afdeling Maas en Peel met veel leden die wat
insturen. Ik heb deze keer maar eens terug gegrepen op een ´Succeltje´uit
2005. Lang genoeg om te veronderstellen dat het voor een aantal leden
nieuw is.
Dus wordt er hiermee wel weer anderhalve pagina gevuld met dank aan ons
oud/lid (helaas te vroeg overleden) dhr van Haaften.
********

Cactus-poëzie
Zij huwde, na veel jaren wachten,
de trouwe ziel,
Haar diepbeminde cactofiel.
Maar onder ’t strelen en het kussen
Dacht hij alleen aan cactussen.
Zo werd zij één van hen….
Zij kreeg te eten en te drinken
En zoveel mogelijk als het kon
Moest zij naar buiten in de zon.
Hij was verliefd en door zijn stoeien
Kwam zij tot bloei, begon te groeien
Maar toen de winter was gekomen
(zij zat nog stilletjes te dromen)
De zon verdwenen was,
verdween zij in zijn “grote kas”
Kreeg minder eten, minder drinken,
ten lange leste, ’t moet gezegd
Werd zij volkomen drooggelegd.
Slechts rusten mocht zij, niets verlangen,
Verschrompelde, kreeg rimpelwangen.
Tot, …….tegen het einde van het jaar,
(hij zette schone potten klaar)
zij gilde: “Cactofiel, jij zot,
ik ben het zelf die mij verpot.
En door dit kloek besluit
Werd zij een anders bruid.
De cactus-romance is nu dus uit
(tussen) Doortje.
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Hoogmoed III
De lange zuil, die trotse heer
Wierp op de Gymno z’n schaduw neer
Zei schamper lachend van opzij
Wie is nu wijzer, ik of jij.
Of vind je nog, jij klein krent
dat jij de uitgekookste bent
Och zei de Gymno, weet je paal
Niet ene cactus is van staal
Alleen de toekomst zal ons leren.
Wie in tijd van nood het eerst kreperen.
De raad die vader altijd gaf
was wordt nooit verwaand, wacht rustig af.
Hoe waar dit was, dat bleek pas later
In twee jaar viel geen druppel water
De zuil stond kreunend in de zon
Daar hij geen dekking zoeken kon
terwijl de Gymno tussen de sprieten
en schaduw van de paal stond te genieten.
Totdat de zuil geheel verdort
En slap tegen de wereld stort
De gymno zei: “Hé wijze vent,
wordt je achteraf toch liever krent
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J.v.H

De cijfers
Voor de leden die niet in de gelegenheid waren de jaarvergadering te
bezoeken zijn hier de cijfers van ontvangsten en uitgaven 2017.
De cijfers zijn op kasbasis over het kalenderjaar 2017.
Dankzij bijzondere inkomsten is onze financiële positie nog niet slecht te
noemen.
JvT .

Winst en Verlies-rekening 2017
Omschrijving
2017
Inkomsten:
€

1. contributies

322,50

2 .begunstigers/sponsors
3. advertenties

€

4. verloting

€

360,00

6. Beurs Ubink

€

123,51

€

900,00

-

8 Rente bank/giro
9 Diversen
10. Boeken
€ 1.706,01

totaal
Uitgaven:
1. Maandblad

€

463,12

2. Zaalhuur

€

378,00

3. Sprekers

€

249,80

4. Verloting

€

-

8. Secretariaatskosten

€

-

9. Bedrijfskosten *

€

133,55

10 Bankkosten

€

113,15

Totaal

€ 1.337,62

Saldo; Winst + Verlies -

€
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368,39

De resterende ruimte is open
gehouden voor de bijdrage van
onze creatieve afdelingsleden
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