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Tweeënveertigste Jaargang N° 9

UITNODIGING1
voor de bijeenkomst welke zal worden gehouden op

donderdag 17 mei 2018
in Zalencentrum “De Veste”,
Ridder van Catsweg 300 te Gouda.
Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur
Vanavond staat op het programma een lezing van ons lid:

Paul Shirley
Het is al weer een hele poos geleden dat we Paul als spreker
hebben begroet. We zijn dan ook reuze benieuwd waarmee hij
ons dit keer gaat verrassen. De ceropegia ’s zullen toch zeker
niet ontbreken?
Paul heeft een uitgebreide verzameling, waar cactussen niet
direct een grote rol in spelen maar waar wel veel over te vertellen
is.
Paul doet dat gewoon onder de titel:

Mijn verzameling
Het lijkt een mooie afsluiting te worden van onze bijeenkomsten
voor de vakantieperiode. Volgende maand rest ons nog het kasje
kijken bij Rob van der Pols.
Natuurlijk hebben we in de pauze weer een verloting van 1 e klas
planten.

Wij zien ook U graag op 17 mei a.s.!!
Namens Uw bestuur JvT
********
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UITNODIGING2
voor de bijeenkomst welke zal worden gehouden op

donderdag middag 14 juni 2018
Een bijeenkomst welke we jaarlijks houden onder de titel:

Kasje kijken.
We doen dat dit keer op de 2e donderdag van de maand bij

Rob van der Pols
Rob verwacht ons op die dag vanaf 14.00 uur op zijn huisadres
Hoefijzerlaan 21, 3981 GK Bunnik.
Het is wel zeer gewenst dat er tijdens de mei vergadering wordt
aangegeven welke leden zeker van plan zijn op 14 juni Rob met
een bezoek te vereren.
Er zijn voor een deel al afspraken gemaakt van wie met wie meerijdt. Voor definitieve afspraken op dit punt is de mei vergadering
ook een goede gelegenheid.
Het geheel van kas en tuin van Rob is een belevenis. Het is al
weer 8 jaar geleden dat we te gast waren bij Rob, dus zullen tuin
en kas niet meer hetzelfde zijn. Maar om al een beetje in de sfeer
te komen wat we zouden kunnen verwachten hierna enkele foto’s
uit de serie die in 2010 door Nico U. zijn gemaakt. We hopen op
een grote opkomst en mooi weer.

Wij zien ook U graag op 14 juni 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 19 april 2018 in zalencentrum “de Veste”
Ridder van Catsweg 300 te Gouda.
Opening door onze voorzitter Joost van Tilborg om 20.00 uur voor een
opkomst van 14 personen. Dat is inclusief onze (gast)spreker, tevens lid van
de afdeling Wim Alsemgeest. Hij zal ons meenemen op zijn reizen, fieldtrips
2013 en 2014 in Mexico.
Afwezig met kennisgeving Dorota Bresser, Cisca v/d Zwan en Joop
Blijleven. Van Peter Knippels is bekend dat hij zich bevindt op een ander
continent.
Ingekomen stukken: de gebruikelijke bladen van Groei & Bloei afdeling
Gouda & Omstreken , Zaanstreek-Waterland en Grusonia.
Diversen. De secretaris geeft uitleg over hetgeen er op zaterdag 7 april bij
de start van de open ochtend bij Edelcactus is gebeurd. In verband met een
sterfgeval bij Edelcactus was op de deur aangegeven dat de open-ochtend
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niet door kon gaan. Er is toen contact gezocht met Clemens Koene waardoor
er na een tijdje de kassen toch toegankelijk werden. Dat kon echter helaas
niet verhinderen dat er al bezoekers teleurgesteld waren vertrokken.
Rob v/d Pols en Ada Schoonderwoerd, die onze afdeling vertegenwoordigden,
doen verslag van de ALV van 14 april. Ons lid Peter Knippels is toegetreden
tot het bestuur van Succulenta. Hij volgt Ben Cornelissen op. De afdelingen
zullen worden aangeschreven om de financiële stukken. Er waren zeer weinig
aanmeldingen voor de landelijke opendag. Een uitgebreid verslag van de ALV
opgesteld door de landelijk secretaris zal in Succulenta verschijnen.
Joost herhaalt nog eens zijn oproep aan de leden tot het indienen van ideeën
om onze aanwezigheid tijdens de Ubink open dag financieel aantrekkelijk te
maken nu de mogelijkheden van gesponsorde conophytums zijn uitgeput.
Dan geeft Joost woord en beeld aan Wim Alsemgeest. Wij hebben in de jaren
al heel veel lezingen van Wim gehad. Wij weten dus hoe hij het geheel met
smakelijke anekdotes op kan fleuren. Waardoor we af en toe in een
schaterlach zullen schieten. Zeker nu op deze reis de ons bekende (berggeit)
Bertus Spee (met nog een paar anderen) Wim vergezelde.
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Mexico het land van de cactus en vetplanten bij uitstek. Maar zo we weten is
Wim ook een groot liefhebber van de agave. Dus ook de liefhebbers van deze
planten zullen aan hun trekken komen. De eerste beelden die wij zien zijn van
een leuk plaatsje Pachuca, Hier wordt de eerste mammillaria, agave,
ferocactus, en Cephalocereus senilis gevonden. Er staan er voldoende zoals
we kunnen zien. Ook de Mammillaria schiedeana, en de Astrophytum ornatum
worden gespot. Wat opvalt is een mooie Bombax ellipticum, een boom met
knots- of bolvormige stengel of basisknol. Heel bijzonder. Verder Echeveria
elegans met mooi berijpte grijsgroene bladeren. We zien Agave horrida met
een enorme bloem. In een klein plaatsje Tapos Clan zien we een opname van
de koraalboom en ook van de

Agave dasylirioides. Daarnaast een ficus en een sedum. Alles staat hier kris
kras door elkaar in de prachtige natuur en de mooie landschappen.
Dan gaat het richting Alcatlan, daar werd een mooie coryphantha gevonden
waarin de Mammillaria solisioides werd gevonden, maar ook M. mystax, Op
de weg naar Yosunda werd een nieuwe soort agave gevonden de petropila
maar ook Agave ellemeetiana .
Corazon , Hier zien we vrouwen in kleurrijke kleding op de markt. Ze staan bij
de kraampjes om hun waar te verkopen. De producten van het land die zij zelf
kweken. Ook hier zien we een vrouw die bezig is om opuntia schijven te
verkopen. Die hier worden gegeten. Ook hier wordt weer een agave gevonden
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de soort karwinskii en verder Ortegocactus macdougallii.
Dan richting de Atlantische kust, hier zien we een opname van een echeveria ,
maar ook een enorme boomvaren.
Ook van een selenicereus is hier een opname gemaakt. Na nog wat beelden
geeft Joost een pauze aan met natuurlijk een verloting, met mooie planten van
onze Hoofdsponsor EDLCACTUS uit Amstelveen.

Na de pauze gaat Wim Alsemgeest verder met zijn lezing over Mexico

Hij begint ons te laten zien de productie van een van de nationale dranken van
Mexico Tequila dat veel wordt gedronken in Mexico. We zien hoe de bladeren
van de agave worden afgehakt van de plant voor verdere behandeling tot de
nationale drank is gebotteld en in de flessen zit, maar Wim gaat verder met
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beelden van de planten die in deze steek groeien.
We zien beelden van de Neobuxbaumia. Deze kunnen uitgroeien tot
kolossale planten met een enorme dikke stam. Ja dan heb je wel wat!
Verder diverse mammillaria soorten Zoals pullihamata en M albilanata in
cultuur moeilijk bloeiend. Verder weer die Bombax ellipticum.
In dit gebied dat enorm kalkrijk is borrelt boven in de bergen water op zodat
dat kalkrijke water een grillige witte rotsformatie wordt een prachtig gezicht. Ik
kan mij een beeld daarvan nog herinneren van toen ik in Turkije was. Daar is
ook zo’n gebied is waar ook kalkrijk water naar beneden stroomt en je een
prachtig formatie achterlaat.
Dan zien we sporen uit het verleden door verlaten ruïnes. Overblijfsel van
hetgeen ooit een bloeiende beschaving van de Azteken was .
In de plaats El Tule zien we een enorme 2000 jaar oude taxusboom met een
breedte van 14 meter, dus een aardig boompje, volgens zeggen de oudste en
grootste boom ter wereld.

(Red. Op internet (Wikipedia) kun je lezen: De Árbol del Tule is een cipres
die in het Zuid-Mexicaanse plaatsje Santa Maria del Tule staat. De boom heeft
met een omtrek van 36,2 m, en een diameter van 11,62 m, de dikste stam ter
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wereld. Het dikterecord is echter ietwat controversieel.. Zoals zo vaak bij
toeristische attracties kunnen vraagtekens worden gezet bij omschrijving van
zo’n attractie .
In Tulcan zien we
opname van een Agave
stricta met gevaarlijke
bladeren van 35 cm
lang en een eindstekel
van wel 2 cm lang. Moet
je zich niet aan prikken.
De rozet krijgt een
omvang ? van 60 tot
110 cm de bloeiwijze is
2 meter lang.
We
genieten
van
Ferocactus
macrodiscus, een
Photo by Diane Cook and Len Jenshel, Source:
National Geogaphic

stenocereus en een Agave titanota. We steken met de auto een gammele
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spoorbrug over om de overzijde te bereiken en komen in een toeristen
centrum terecht. De Echeveria Lauii wordt gespot. Een plant met witachtigblauwe tongvormige bladeren, rozetten tot wel 25 cm doorsnee. Een mooie
Mammillaria crucigera, en ook een Mammillaria napina. In Mexico city zien we
inwoners in klederdrachten.
Dit is mijn verhaal over de reis die Wim en zijn kompanen maakte in de
Mexico trip 2013- 2014.
Jan Schouten, secretaris
In de Nieuwsbrief van Frank Thys kon je lezen:

VERSLAG BEZOEK OPEN DEUR DAGEN ( APRIL )
Dit verslag is deels als terugblik voor de bezoekers en de inrichters, maar ook
om al degenen die er niet geweest zijn een indruk te geven van het gebeuren.
Op 7 april opende Edelcactus het seizoen met de eerste open deur dag van
2018. Tot onze verwondering stonden we om 8.20 uur voor een gesloten deur,
wegens het plotse overlijden van een collega de avond voordien.
Maar Jan Schouten, de organisator van het geheel, wist te regelen dat de
open deur toch kon doorgaan, ondanks alles. Want Edelcactus was ook het
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vertrekpunt voor de verdere route, waar nog 3 andere kwekers konden
bezocht worden. Op foto 1 een gelukkige Jan aan de tafel met documentatie.
Hij ontving, mee in naam van Succulenta, de talrijke bezoekers. Proficiat Jan!
Na jaren mailen konden we dan eindelijk ook eens persoonlijk kennismaken!
Al spoedig
kwamen er meer bezoekers opdagen, ook het weer hadden we gelukkig mee.

(Red. Onze Jan schreef er zelf over:)

7 april 2018 Open dag (ochtend) bij sommige kwekers in
Amstelveen en omgeving.
Ik was vroeg op. Dat is omdat ik daar ik altijd help wanneer ik bij Edelcactus
aankom om dingen klaar te zetten. Ik heb ook altijd wat documentatie bij mij
van cactusclub Succulenta.
Daar aangekomen in Amstelveen, zie ik tot mijn schrik een plakkaat op de
toegangsdeur naar kantoor en de kassen. Daarop staat, tot mijn verbijstering,
dat de open ochtend bij Edelcactus niet doorgaat wegens het overlijden van
een medewerker. Dat laatste blijkt l toen een medewerker die in de kassen
aan het werk was geweest het mij vertelde. Maar inmiddels stonden er al de
nodige mensen voor de deur te wachten. Ik wist het op dat moment ook niet
wat te doen, zat letterlijk met mijn handen in het haar.
Met de medewerker heb ik overlegd wat nu te doen. Van de mensen die
buiten stonden te wachten, zijn er gelijk een aantal met de zelfde gang weer
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weggegaan. Maar op een gegeven moment stond het terrein voor de ingang
vol met mensen. De medewerker zegt: “Ik zal Clemens de bedrijfsleider
bellen. Kijken of hij een oplossing weet”,
Het telefonisch overleg liep uit op een nou ga maar open. Maar er was ook
binnen nog niets geregeld alleen de tafel stond wel klaar maar de lijstjes met
prijzen ontbraken en ook was er geen wisselgeld aanwezig.
Maar ik begreep dat Clemens had gezegd regel jij het maar, er liggen lijstjes
op kantoor waar de prijzen opstaan en je moet maar vragen aan de bezoekers
zoveel mogelijk gepast te betalen, wat ook is gebeurd. De bezoekers die er in
grote getale aanwezig waren konden naar binnen om te zoeken naar een
mooie plant waar ze voor waren gekomen.
Helaas voor de mensen die in het begin op de deur het bericht hadden gezien
en zijn weggegaan, bied ik bij deze mijn excuses aan voor het grote
ongemak. Maar ja, ik wist ook niets van deze situatie die zich had
voorgedaan. Natuurlijk, een medewerker verliezen is een grote klap, zeker
als zo’n man al meer dan 40 jaar bij dit bedrijf werkte.
Zo’n plotselinge situatie, daar kan niemand iets aan doen.
Ik hoop dat, als het volgend jaar nogmaals een open dag (ochtend) wordt
georganiseerd, het dan beter zal verlopen, niemand heeft dit van te voren aan
zien komen. De tijd tussen het overlijden en de open dag was te kort om nog
iets te kunnen regelen.
Ik hoop dan ook dat u begrip zult hebben voor de situatie die zich heeft
voorgedaan. De afdeling Gouda & Omstreken en ook Edelcactus BV konden
daar niets aan doen. Het was een kwestie van respect tonen voor de
overledene.
Getekend Jan. Schouten.

*********
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