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UITNODIGING
Op dinsdag 2 oktober zal Ludwig een lezing houden over zijn
recente reis naar Argentinië.
Maar eerst willen we aandacht besteden aan de brief van het
hoofdbestuur die op 10 september binnen gekomen is en die op
de volgende bladzijden afgedrukt is. We verzoeken al onze leden
om de brief aandachtig door te lezen.
Het programma voor dinsdag 6 november is nog niet bekend

28 september 2018
Beste afdelingssecretarissen,
Het bestuur van Succulenta vraagt u dringend om uw
medewerking betreffende een aantal zaken die momenteel in de
vereniging spelen.
1. Ledenadministratie
Tijdens de jaarvergadering van april dit jaar is bekendgemaakt dat
onze ledenadministrateur, Henk Roozegaarde eind 2019 stopt.
Tijdens die vergadering werd gevraagd na te denken over zijn
opvolging. Tot op heden is daar geen reactie op gekomen.
Daarom het verzoek aan jullie om binnen de afdeling te
overleggen of er niet iemand is te vinden die de ledenadministratie
wil en kan overnemen. Henk schrijft momenteel een uitgebreid
protocol en zal een de nieuwe ledenadministrateur met alle plezier
inwerken.
Als we niemand kunnen vinden, zou de ledenadministratie in
principe door de stichting MEO (Media en Ondersteuning) kunnen
worden uitgevoerd. Dit betekent dan wel dat we hiervoor moeten
gaan betalen.
2. Webmaster
Daniel Feenstra heeft op de jaarvergadering aangegeven dat hij
vanwege tijdgebrek stopt als webmaster. We dachten tijdens die
vergadering al een opvolger te hebben gevonden, maar deze
persoon ziet er bij nader inzien vanaf. Ook hier de vraag aan de
afdelingen of er binnen jullie afdeling iemand is die webmaster van
Succulenta wil worden. We hebben wel iemand die op het
technisch vlak deze webmaster wil ondersteunen.

3. Het jubileum
Op de oproep in Succulenta voor vrijwilligers voor de
jubileumviering op 15 en 16 juni 2019 hebben drie mensen
gereageerd die willen bijdragen in de bemanning van deze viering.
Maar natuurlijk hebben we nog meer mensen nodig voor deze
bemanning. Willen jullie dit s.v.p. nog eens onder de aandacht
brengen van jullie leden op de komende bijeenkomsten.
Zoals aangekondigd komt er ter gelegenheid van ons jubileum
een Special van Succulenta over de historie van onze vereniging.
Een van de onderdelen die we willen belichten is natuurlijk ook de
geschiedenis van de afdelingen. En daarvoor is jullie hulp
onmisbaar. Willen jullie s.v.p. kijken wat jullie in huis hebben over
de historie van de afdeling. De secretaris zal jullie de komende tijd
hiervoor individueel benaderen. Wat we heel graag zouden willen
hebben als redactieteam van deze special is (veel) meer
fotomateriaal. Dus kijk in jullie archieven en help ons een speciale
Special te maken.
4. Privacyregelgeving
Door de recent ingevoerde nieuwe privacywetgeving is in het
bestuur gesproken over hoe we in de toekomst de vereniging
moeten organiseren.
Straks mogen ledenadministraties niet meer op een (persoonlijke)
computer staan. Nu staat de ledenadministratie van Succulenta (in
Poldersoft) al een paar jaar in de Cloud, dus hier is geen
probleem. Maar ook de afdelingsadministraties zullen uiteindelijk
ergens centraal in de Cloud ondergebracht moeten worden. In
principe kunnen deze met weinig moeite ook in Poldersoft worden
opgenomen en kunnen we elke afdeling een eigen toegang geven
tot hun eigen ledenadministratie.
5. ANBI-status vereniging
We hebben dit jaar een poging gedaan om een ANBI-instelling te
worden (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat is mislukt omdat

hiervoor onze statuten moeten worden aangepast en we, bij een
eventuele opheffing van onze vereniging, een bestemming
moeten hebben voor ons vermogen. We moeten dit zorgvuldig
voorbereiden en zullen de benodigde aanpassingen op de
jaarvergadering komend jaar ter goedkeuring voorleggen.
Als wij een ANBI-status hebben krijgen we als vereniging een
gratis abonnement op Office 365. Daarin kunnen we dan alles van
de vereniging onderbrengen, dus zowel de afdelingsinformatie
alsook alles betreffende de instellingen (bijv. archief). Hierbij
kunnen we gebruik maken van programma’s als OneDrive (voor
opslag) en SharePoint (voor toegang). Ook kan alle communicatie
worden geregeld via het Outlook account van het Office 365
pakket van Succulenta. Hierbij horen dan ook de contacten tussen
bestuur en afdelingen en vice versa.
Een ander voordeel van de ANBI-status is dat er via Facebook
gratis reclame gemaakt kan worden voor bijvoorbeeld onze
evenementen. Denk hierbij aan beurzen en markten.
Voorstel vergadering
We stellen voor om op 10 november een landelijke vergadering
met de afdelingen te organiseren om dit te bespreken, zodat we
het e.e.a. verder uit kunnen werken. Hier zullen we dan de
voorstellen voor de volgende zaken voorleggen:
- Wijziging statuten, evt. huishoudelijk reglement
- Aanvraag voor de ANBI-status
- Het privacy beleid van Succulenta en de uitvoering
daarvan
- Onderbrengen van alle ledenadministratie in Poldersoft
- Alle administratie van Succulenta in Office 365 in de cloud
Het bestuur van Succulenta
Reacties s.v.p. naar secretaris@succulenta.nl

VERSLAG
Lezing van Andre van Zuijlen op dinsdag 4 september over
Namibië. Aanwezig 14 leden.
In oktober 2017 bezocht Andre samen met Bertus Spee dit land.
In 4 weken tijd legden ze een afstand van 7500 km af. Namibië
heeft een oppervlakte van 825.000 km2 en er wonen 2,4 miljoen
mensen. De zon schijnt er 300 dagen per jaar.
Van de bezochte plekkken heb ik genoteerd: Fish River Canyon,
Keetmanshoop, Karasbergen, Richtersveld, Namuskluft, het
Sperrgebiet (diamantwinning), het grensgebied met Angola en het
Etoshapark.
Vele prachtige foto’s komen voorbij. Ik noem Aloe dichotoma, A.
A. garipensis, A. littoralis, A. asperifolia, Lithops mickbergensis,
Conophytum pageae, Avonia albissima, diverse euphorbia’s
waaronder E. degreana, E.
lignosa, E. virosa, E.
namibiensis en E. spinea,
Cotyledon paniculata en C.
wallichii, Adenia pechuelii,
Hoodia alstonii, Cyphostemma
currori en vele, vele anderen.
Uiteraard ook de baobab en
Welwitschia mirabilis. Ook
landschappen en dieren zoals
de oryx (spiesbok), springbok,
bergzebra en termieten
kwamen voorbij.
Jammer dat we om 22.00 uur
weg moeten zijn. Daardoor
moest Andre het laatste deel
afraffelen. Dat deed niet
helemaal recht aan de mooie
en kwalitatief zeer goede foto’s.
Het was een leerzame avond.
Theo

Aloe garipensis voor de Fish River
Canyon

Euphorbia avasmontana

Cyphostemma currori

Boabab: Adansonia digitata

Welwitschia mirabilis

Oryx

Drinkende giraffe

Vervolg kasbezoek Johanna juli 2018
Tijdens het kasbezoek aan mij stond de Albizia julibrissima
(Perzische slaapboom) nogal in de belangstelling. Hij had ook nog
nooit zo mooi gebloeid als dit jaar. Uiteindelijk heeft hij vanaf half
juni tot half september gebloeid en…….er zitten nu zaadpeulen
aan.
Dus iedereen, die ook wel zo’n boom in zijn tuin wil, kan zich
botvieren op het zaaien hiervan. Deze heb ik tenslotte ook zelf
gezaaid. De zaden moeten wel kiemkrachtig zijn natuurlijk.
Johanna

Partner van…..
Een sentimental journey.
Ja, vorig jaar waren we op dezelfde plek op Tenerife, in de
buurt van Puerte de la Cruz en in dezelfde tijd. Een beetje
saai zou je denken. Zo niet voor ons want daar houden we
wel van.
Ons appartement ligt op een finca. We begrepen niet
helemaal hoe het in elkaar zit. We zien een groot landhuis
waarvan de beneden verdieping verdeeld is in
appartementen. Daar zaten we vorig jaar. Nu hadden we
een apart huisje tot onze beschikking. Er is een zwembad
(helaas zwempak vergeten). Iets verder op zie je een grote
bananenplantage. Een enkele keer komen we mannen,
beladen met grote trossen op de rug, tegen. Het parkje(?) is
voorzien van veel beplanting en een aantal los lopende
poezen. Het complex wordt aan de voorkant afgesloten met
een grote ijzeren schuifdeur. Bedienbaar met een code.Ik
ben een beetje gevoelig voor sfeer en ik kan hier mijn hart
ophalen. Prachtig hand gebakken tegels (geen twee tegels

Tegels in de badkamer……..

……. en in de keuken

zijn exact hetzelfde), heerlijke ruime zitbank en lekkere
fauteuils. Ruime slaapkamer en douchecel ook weer met
prachtig Spaans tegelwerk. Op het terras waar we met het
warme weer buiten eten worden we regelmatig
gadegeslagen door mooie (althans de mannetjes!)
hagedissen.

gadegeslagen door hagedissen….

Mijn pilates*) lerares organiseert altijd
één uitdaging in de les. Dat wil zeggen
een hele moeilijke oefening waarna de
ontspanning extra groot is.
Welnu, mijn uitdaging was deze keer
(vorig jaar een heftige hoge
klimwandeling waarbij de stijging 300 meter omhoog heel
fors was, de zon heet en de afstand groot) een wandeling
met een deel van ruim 2 km langs zee. Makkelijk, denken
jullie! Nou nee, geen zandstrand. Je moest klimmen over
rotsblokken, je eigen weg zoeken langs scherpe punten,
soms gladde stenen, je evenwicht bewaren en doorgaan. De
zee was mooi dat wel.
De weg leek lang, was ook lang. Eindelijk kwamen we bij het
pad waar we het strand konden verlaten en de gewone weg
weer op konden. Dacht ik opgelucht. Niets was minder waar:
Opnieuw klimmen. Een steile (bijna geen houvast) weg
omhoog.

2 km klauteren over rotsblokken

Waar was mijn partner? Nou ergens daarboven. Soms ben
ik erg jaloers op zijn loop- en klimkunst. Ik troost me dan met
de gedachten dat ik er altijd wel kom, wel iets later (en soms
iets chagrijniger).
Voor de verdere vakantiedagen genoten we van andere (wat
makkelijkere) wandelingen, uitzichten en natuurlijk van de
Drakenbloedbomen en wat ons de prachtige natuur nog
verder te bieden heeft.
Ondanks boekingen bij een grote reisorganisatie komen we
telkens op plekken die kleinschalig zijn, in het binnenland
liggen en heel Spaans zijn. We kijken dan ook onze ogen uit
wanneer we toevallig op een toeristische plek belanden waar
hele hoge en vele appartementencomplexen op ons neer
kijken.
En ja hij heeft weer iets moois in het ‘wild’ gevonden,
ceropegia fusca. Zijn vakantie kon niet meer stuk!!!!!!!!!!!
Loes Jap-Tjong.
*) pilates is een actieve vorm van Yoga.

Krijtwitte Cerpegia fusca ‘in het wild’.

Stand by your man…….
Het was weer zo ver: september, Blankenberge: de grote
internationale cactusbeurs ELK.
Hij, mijn partner, kijkt er naar uit. Ieder jaar komt de vraag ga
je mee? Wat ga jij doen? Hoe gaan we het organiseren.
Sinds Riet en Johanna niet meer mee gaan (jammer!)
zoeken we een leuk hotelletje in Brugge waar mijn partner
mij achterlaat om mij ’s avonds weer te ontmoeten.
Zo ook dit jaar. Ik had alle musea en de niet zo bijzondere
winkels al gezien (wat worden vele steden eigenlijk saai
overal H&M, Zara, C&A, Spar enz.) en besloot dit jaar naar
een film (die wilde ik in Nederland al zien) in het filmhuis te
gaan. Op de plattegrond was het snel gevonden en omdat ik
te vroeg was voor de film nestelde ik mijn in het filmcafé.
Een mooie ruimte zowel de binnentuin als de binnenruimte.
Ik keek mij de drukte aan en verheugde mij op de film ‘The
Children Act’.
In de film speelt Emma Thompson de rol van een rechter die
o.a. uitspraak moet doen over een moeilijke kwestie: moet
het ziekenhuis een bloedtransfusie uitvoeren bij een net niet
18-jarige jongeman, als zowel hijzelf als zijn ouders er tegen
zijn om deze ingreep te laten uitvoeren. Ze zijn Jehova’s
getuigen. Daarnaast is de rechter zeer bezet door haar
drukke leven en komt haar relatie - gespeeld door Stanley
Tucci – onder grote druk te staan. Al met al boeiende mooi
gespeelde thema’s.
Even bijkomen in het restaurant voor ik een rondje Brugge
maak ten midden van de vele slenterende ijsjes- en
Belgische frites eten toeristen. De chocolade bonbons zagen
er echter wel erg lekker uit!
Ik ontmoette op eind van de middag een opgewekte
tevreden partner. Hij had veel gezien, wat gekocht en veel
mensen ontmoet.

De volgende
dag reed ik
mee en maakte
mijn rondje
door de twee
warme ruimtes.
Sprak Ludwig
en een
Engelsman. Bij
hem kocht ik
bijna 2 oude
platen. Ik keek
alleen naar
planten die me
opvielen. Dit
keer zag ik een
groot plateau
gehaakte cacti
en andere
vetplantjes in
potjes.Bijna niet
van echt te
onderscheiden.
Wat een
huisvlijt! Ik werd
bij de
koffiestand
begroet door de
landelijke
voorzitter met
een gezellige,
hartelijk
Brabants
“hallo”.
Verderop achter
de tafel met

Ludwig en een jonge liefhebber helpen Biesheuvel
achter zijn stand

Tonny Mommers, de vrouw van voorzitter Frans, beheert
de verenigingsartikelen terwijl manlief rondstruint.

verenigingsartikelen zag ik
zijn echtgenote
zitten. Zij nam
haar man waar
(hij maakte een
rondgang langs
de stands) en ze
neemt haar
functie ‘stand by
your man’ heel
serieus. Even
kriebelde het.
Moest ik me niet
meer verdiepen
in de planten, of
meer dan een ½
dag aanwezig
zijn?
Gelukkig ken ik
mijn partner
goed genoeg om
te weten dat hij
het heerlijk vindt
om in zijn eentje
rond te kijken,
aankopen te
overwegen en
met andere
cactusliefgeborduurde succulenten
hebbers te
praten zonder inmeng van zijn partner. Wel op vrijdagavond
’s avonds gezellig nieuwtjes uitwisselen en samen ‘Thaïs’
eten. Ja dat waardeert partner volop.
En volgend jaar?
Loes Jap-Tjong

