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COLOFON 
"Zeeculenta"  is het afdelingsnieuws van de afdeling Zeeland van de Nederlands-
Belgische Vereniging van liefhebbers van cactussen en andere vetplanten, 
SUCCULENTA. 
 
Opgericht 12 maart 1968. 
 
De afdeling Zeeland komt maandelijks bijeen op de laatste vrijdag van de maand (met 
uitzondering van de maanden juli en december). 
Plaats  : De Stenge, Heinkenszand. 
Aanvang : 20.00 uur. 
De afdelingscontributie bedraagt € 12,-- per jaar. 
Gironummer 2645478 t.n.v. Succulenta Zeeland te Middelburg. 
 
BESTUUR:       Secretariaat: 
 Piet van de Vrede voorzitter/penningmeester Schoolstraat 26 
 Sandra van Offenbeek secretaris 4417 AB Hansweert 
 Kees de Bonte bestuurslid Tel.: 0113-383290 
       e-mail: cactus.sandra@zeelandnet.nl 
 
REDACTIE:      Redactie: 
 Tonnie de Rijke hoofdredacteur  Noordweg 444 
 Piet van de Vrede redactielid  4333 KL MIDDELBURG 
 Bertus Spee  redactielid  Tel.: 0118-615047 
         e-mail: thonderi@hetnet.nl 
 
Drukwerk : Offsetdrukkerij GetokA v.o.f., Kapelle. 
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Uitnodiging  
 

Voor de bijeenkomst op locatie te houden op 
vrijdag 29 juni 2012  bij Succulent Tissue Culture 
van Robert en Teresa Wellens te Sint 
Maartensdijk, Krommeweg 3. 
 
We vertrekken gezamenlijk om 19.00 uur vanaf de 
parkeerplaats bij de ANWB, afslag Kapelle/'s-
Gravenpolder. Zorg dat u op tijd bent! We krijgen een 
rondleiding/uitleg van Robert over zijn bedrijf. Er is 
geen vast programma. 
 
Namens het bestuur, Sandra van Offenbeek, secretaris. 

 
Om u een indruk van het bedrijf STR te geven 
is onderstaand het artikel van Jan Jaap de 
Morree uit de Succulenta van april 2012 
overgenomen: 
 

OP BEZOEK BIJ...ROBERT WELLENS 
door Jan Jaap de Morree 

De jaarlijkse excursie van de afdeling Den 
Haag e.o. leidde dit jaar via een aantal 
Belgische verzamelaars in de namiddag ook 
naar Robert Wellens. Eerder op de dag 
bezochten we collecties op verschillende 
adressen. In Sint-Maartensdijk op Tholen in 
Zeeland was onze interesse vooral gericht op 
de speciale plaats die Robert Wellens en 

Teresa Sierra innemen in de wereld van succulente planten. 
Ing. Wellens studeerde plantkunde en weefselkweek aan de universiteit van 
Wageningen. In het weidse Zeeuwse land is het wel even zoeken voordat we de 
locatie vonden. Het bedrijf STC; Succulent Tissue Culture, is een laboratorium 
dat sinds 1995 succesvol is in de productie van zeldzame en bonte (wonderlijk 
gestreepte en gekleurde) succulente soorten door middel van weefselkweek (in 
vitro cultuur). Tegelijk worden ook op verzoek sierplanten voor tuin en kamer 
vermenigvuldigd. De verkregen planten gaan de handel in. De omslachtige 
methode van zaaien en stekken met een langzame productie kan met behulp 
van weefselkweek sterk wordt bespoedigd. Ook recentelijk ontdekte soorten 
kunnen in korte tijd worden vermenigvuldigd. Voorwaarde is wel een steriele 
kweek van weefsel op voedingsbodems in een volledig gecontroleerde 
omgeving. Bacteriën en schimmels doen de kweek onmiddellijk mislukken. Uit 
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de stukjes blad van haworthia's, gasteria's en aloë's kunnen grote aantallen 
complete nieuwe plantjes ontstaan. Ook kunnen stengels, worteltopjes, 
bloemen, stempels en stuifmeel de basis vormen voor weefselcultuur. Dit in 
tegenstelling tot vaak één plantje per succulent blad zoals we dat in onze kas 
meestal gewend zijn bij echeveria's, haworthia's en dergelijke. Voor de 
verzamelaar is dit een uitkomst. aangezien er niet eerst jaren dient te worden 
gespeurd naar een enkele plant of zeer dure zaden van pas ontdekte soorten. 
Met deze voorspoedige productiemethoden kan hopelijk het illegale verzamelen 
van wilde, zeldzame planten een halt worden toegeroepen. Heel weinig 
uitgangsmateriaal is voldoende om de productie op gang te brengen. De 
aanvoer van uiterst zeldzame planten naar de liefhebbersmarkt en de handel is 
gegarandeerd en beconcurreert de handel in planten die uit de natuurlijke 
groeiplaatsen zijn weggerukt (die vaak toch al in minder goede conditie zijn voor 
de kweek bij hobbyisten). Het bedrijf heeft ook een internetveiling, waar 
belangstellenden kunnen bieden op de planten. Een heel nieuwe en eigentijdse 
aanpak om de omzet wereldwijd te verhogen. Vooral Japanners zijn heel gretig 
wat betreft de bontgekleurde en merkwaardig gevormde variëteiten. Een extra 
voordeel van deze weefselkweekmethode is dat van schitterende hybriden 
oneindig veel klonen kunnen worden geproduceerd met exact dezelfde 
eigenschappen als de bewonderde moederplant. Alle Japanse cultuurvariëteiten 
kunnen zo snel worden vermeerderd zonder verlies van eigenschappen die door 
bestuiven en zaaien ongetwijfeld zouden ontstaan. Constant zoeken de 
medewerkers naar nieuwe methoden om de weefselkweek te verbeteren. In de 
steriele ruimten die we door een venster konden bezichtigen, gloeiden 
honderden LED-lampjes in vaak zeer bijzondere kleuren boven plastic 
kweekbakjes. Naast groeistimulerende middelen en meststoffen in de 
kunstmatige voedingsbodems, zijn ook heel specifieke golflengtes licht 
bevorderlijk voor een voorspoedige groei. Deze geavanceerde 
kweekomstandigheden leveren wonderlijke plaatjes op. Na aanschaf van een 
aantal bijzondere soorten en gezamenlijk drinken van een kop koffie of frisdrank 
in de bedrijfskantine kunnen we concluderen dat deze aanpak van succulenten 
kweken zeer profijtelijk is voor de natuur en het bedrijf van Robert en Tèresa. 
Website van Succulent Tissue Culture: 
www.succulent-tissue-culture.com/EN/home 
 

Voor de NIET-leden van de landelijke vereniging: di t soort prettig leesbare 
stukjes als bovenstaand staan in het landelijke tij dschrift SUCCULENTA. 
Een reden om lid te worden van de landelijke vereni ging! 

 
TE KOOP: cactusmeststof, bims, etiketten, watervaste pennen en andere 
benodigdheden voor onze hobby. Belangstellenden kunnen contact opnemen 
met Han Mesu (0118-615702). 
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Verslag van de vergadering van 25 mei 2012.  
Na opening door Piet van de Vrede, vertelt hij dat de lezing door Tonnie de Rijke niet 
doorgaat. Vanwege ziekte zag hij er vanaf.  
Afmeldingen van Adrie van Liere, Kees de Bonte, Tonnie de Rijke, Nel de Koeyer en 
Bea van IJzendoorn. We zijn met 12 man aanwezig. Voor de extra verloting wat 
plantjes van Kitty Rijk. Geen binnengekomen stukken. Een opmerking van Bertus 
Spee over het vorig verslag, dat het Baja California moest zijn te Mexico. Hoop dat je 
het zo goed is. Ook vertelt hij dat hij naar de ALV was geweest. Enkele nieuwe 
bestuursleden werden voorgesteld . Wim Bakhuis (Hoop dat je het zo schrijft) woont te 
Kerkwerve en wordt lid van onze afdeling. Hierbij welkom bij de club.  
De contributie voor de landelijke Succulenta gaat niet omhoog. Vraag gelijk of hij iets 
wist over de zaal in de vlindertuin. Het bestuur moet daar even langs om het een en 
ander te bespreken. Er wordt met de open dag voor de boeg, veel naar de website 
gekeken. Een goed teken.  
Rondvraag. Joke vertelt dat ze bij de fam. Hoogeman op de koffie is geweest. 
Iedereen krijgt de groeten van ze. En natuurlijk nog even over Groei  en Bloei. Was 
goed weer, veel verkocht. Bij het opruimen zelfs nog flink verkocht aan 2 dames ter 
waarde van 60 euro. In totaal was er voor 256 euro verkocht. Han Mesu zijn deel moet 
hier nog van af natuurlijk. Voor de bijeenkomst op locatie, bij Robert Wellens te 
Tholen. Verzamelen om 19.00 bij de ANWB te Kapelle. Koos de Meij vertelt dat je op 
facebook veel cactusfoto’s kunt vinden, voor degene die hier op zitten. Na de pauze 
heeft Bertus een quiz. Een soort van raadt de plant. Je krijgt in 3 keer de plant te zien, 
eerst zie je een klein stukje, dan iets meer, en de derde foto toont de gehele plant. 
Helaas wilden een heleboel foto’s niet openen. We werden opgedeeld in 2 groepen. 
Ria Uytdewillgen en Herman Weezepoel wisten een heleboel te benoemen. Maar de 
groep van Herman heeft gewonnen. Met dank aan Herman natuurlijk.  
Rond de klok van elf word de vergadering gesloten. 
Secretaris Sandra van Offenbeek 
================================================================== 
Agenda afdeling Zeeland 2012.  
29 juni 2012 Bijeenkomst bij Succulent Tissue Cultu re van Robert 

Wellens in Sint Maartensdijk. 
juli 2012 Vakantie, geen bijeenkomst. 
7,8,9 september 2012 ELK te Blankenberge. 
============================================================= 

Uit den ouden doosch.  
In de bibliotheek is de CD opgenomen met daarop de Succulenta's van 1919-1943. 
De komende uitgaven gaan we hieruit wat interessante en leuke items in "Zeeculenta" 
plaatsen. Volgende wetenswaardigheden komen uit de jaargang 1929/1930. NB. 
Plantennamen komen ook uit den ouden doosch. In de afgelopen 85 jaren is er nog al 
het een en ander veranderd in de naamgeving, hecht hier dus niet al te veel waarde 
aan. 

1919 - 16 JUNI - 1929. 
Een tijdperk van tien jaren ligt achter ons. Voor hen, die in 1919 tot de oprichting van 
onze Vereeniging den stoot hebben gegeven, mag het zeer zeker een voldoening zijn, 
dat deze uitgegroeid is tot hetgeen ze thans is. De kinderschoenen is ze ontwassen, 
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volwassen is ze echter nog niet. Dat zal eerst het geval zijn, wanneer elke maand ons 
tijdschrift in denzelfden omvang en uitvoering kan verschijnen als dit jubileumnummer. 
Of zulks mogelijk is? Zeer zeker! Maar dan moet met kracht en macht gewerkt worden 
aan de uitbreiding van het ledental. Velen staan nog buiten onze Vereeniging, laten wij 
niet rusten voordat ook zij lid zijn. Als elk lid het zich tot taak stelt, als jubileumbijdrage, 
dit jaar één nieuw lid aan te brengen, dan zijn wij reeds dicht tot ons ideaal genaderd. 
Velen hebben de afgeloopen jaren onvermoeid propaganda gemaakt en steeds 
nieuwe leden geworven, een woord van dank aan U allen! Wij roepen U toe: ,,Gaat op 
den ingeslagen weg voort, verflauwt niet; gij waart propagandisten van de goede 
soort, gij waart de dragers van onze belangen, die bij U in veilige handen waren, blijft 
die voor ons behartigen!” Gelijken dank zijn wij verschuldigd aan hen, die door het 
schrijven van artikelen, het houden van lezingen en het vertoonen van lichtbeelden de 
liefhebberij aanwakkeren. Hen, die weinig of niet aan den opbouw van onze 
Vereeniging gewerkt hebben, verwijzen wij naar die pioniers en zouden wij willen 
vragen: Schaart ook gij U aan de zijde onzer voorvechters, vergenoegt U niet met 
toezien: werkt mede, dan zal bij ons volgend lustrum ook van U gezegd kunnen en 
moeten worden dat ook gij aan het behoud en den bloei onzer Vereeniging hebt 
medegewerkt, en dat de hoogte, die wij dan zullen bereikt hebben (want dan zal het 
excelsior gaan!) ook door Uwe medewerking bereikt is.” 
En nu vangen wij ons derde lustrum aan, allen bezield met één en dezelfde gedachte: 
,,Ook ik wil een steentje bijdragen tot den opbouw onzer Vereeniging.” 

1930. 
HET VERLEDEN EN DE TOEKOMST.  

Het nieuwe jaar staat voor de deur, dus wij moeten afscheid nemen van het oude jaar. 
Met voldoening kunnen wij op het verleden terug zien en vooral op het vorige jaar. Wij 
hebben reden om tevreden te zijn. Niets is onbeproefd gelaten om het ledental uit te 
breiden en met succes is al het werk bekroond. Wij meenen, dat het niet noodig is een 
opsomming te geven van de factoren, die daartoe hebben medegewerkt; gebleken is, 
dat door eendrachtig samenwerken veel te bereiken is. Gezien de resultaten van het 
jaar 1929, zal het U niet vreemd in de ooren klinken als wij zeggen, dat wij het nieuwe 
jaar met goeden moed beginnen. Wij zijn ervan overtuigd, dat zij, die zich eenmaal 
voor het propagandawerk gegeven hebben, ook dit jaar onvermoeid zullen voortgaan 
op den ingeslagen weg en hun voorbeeld zal zeker navolging vinden. Ieder jaar 
ondervinden wij, dat het aantal propagandisten toeneemt, waarom zou dit in 1930 niet 
het geval zijn? De uitbreiding van onze Vereeniging brengt natuurlijk meer werk voor 
het Bestuur mede, wij voelen ons door dit meerdere werk juist gelukkiger. Probeert U 
eens in 1930 een l000-tal nieuwe leden aan te brengen, dat is maar ongeveer één lid 
per lid, en U zult eens 11e Jaargang. JANUARI 1930. No. 1. zien hoe overgelukkig het 
bestuur aan het einde van dit jaar is! Welkom 1930, stel ons niet teleur. 
Namens het bestuur: 
CHR. DE RINGH, Voorzitter. 
M. C. KARSTEN, Secretaresse. 
============================================================= 
Dinsdag 20 oktober 2009 (Rio Cuarto - Lobos; 617 km ./3 foto's)  
Vandaag de slot(rij)dag, zo'n slordige 600 kilometer gereden waarvan vanmiddag in de 
regen! Net als op de heenweg was het zwaarbewolkt en af en toe regenachtig weer 
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met op het eind van de middag gestage regen met een 
temperatuur van maar 16 graden terwijl het vanmiddag nog 
24 was. Om 8 uur vertrokken uit Rio Cuarto en de hele 
wegnummer RA8 gevolgd tot San Antonio de Areco. Dan 
via wegnummer RA41 en Mercedes naar Lobos gereden. 
Daar boeken we Class Hotel, een mooi hotel met ruime 
kamers om onze koffers uit te pakken en opnieuw in te 
richten voor de terugreis. Onderweg hebben we maar een 
paar keer een sanitaire stop gemaakt en in een 
wegrestaurant cotelet met frieten gegeten. En 1 foto 
gemaakt van een superlange koeientransportauto. Nu 
gaan inpakken (oa m'n soeveniers, regenstok, bord, tegel, 

mineralen etc) en dan in de stad gaan eten. We eten in Club Social, een mooi statig 
gebouw met chique uitstraling. Ik eet Bife Chorrizo con Championes, heerlijk dikke 
biefstuk met champignons en saus en lekkere frieten. Vooraf hadden we al 
Empenada's op (de Argentijnse worstenbroodjes) en als toetje driekleurenijs. Heerlijke 
afsluiter van deze expeditie. En weer veel gelachen, ik heb de CD-speler voor de 
eigenaresse gemaakt. En morgen nog even naar het vliegveld van Buenos Aires 
scheuren (minder dan 100 kilometer) en weer een lange zit via Madrid naar 
Amsterdam, 3 uur wachten, 13 uur vliegen, 3 uur wachten en nog eens 2,5 uur 
vliegen. En dan komt Agnes ons ophalen, brengt me naar Honselersdijk waar mijn 
Volvootje staat. Dan hoop ik nog puf te hebben om naar huis te rijden in 2 uurtjes. 
MAAR HET WAS EEN SPANNENDE, AVONTUURLIJKE EN VOORAL GEZELLIG 
LEUKE EXPEDITIE! 
 
Woensdag 21 oktober 2009 (Rio Cuarto - Ezezia Aerop uerto Buenos Aires; 83 
km./0 foto's)  
Heerlijk ontbijtje van de hoteleigenaar gekregen met sapjes, koffie broodjes, toastjes 
en stukjes fruit. Om 8 uur vertrokken met donker en regenachtig weer bij 13 graden 
(dan is de overgang met Nederland tenminste niet zo groot) en na ruim een uur zijn 
we op het vliegveld van Buenos Aires. Het is wel even zoeken waar de auto in moeten 
leveren, maar eindelijk gevonden wordt hij amper gecontroleerd op schade. Alleen de 
kilometerstand wordt opgenomen, we hebben precies 7.777 kilometer gereden en 
maar betaald voor 4.800 kilometer. Dat wordt dus een forse nabetaling van € 204,-- 
per persoon. Maar dan nog was deze reis niet duurder dan dezelfde tijd in Mexico 
omdat de vliegreis spotgoedkoop was. De douane doet in Buenos Aires en Madrid 
heel gewichtig, maar stelt niks voor, ze hebben helemaal niks ongeoorloofds 
gevonden in mijn koffer (de sukkels, er zaten naast wat zaden ook minerale stenen 
in). Bovendien kwam Henk er in het vliegtuig achter dat zijn zakmes nog in zijn 
broekzak zat, Aad had gewoon zijn aangebroken flesje water in zijn rugzak en ik had 
“gewoon” twee aanstekers in mijn rugzakje. Zijn we al om tien uur bij de incheckbalie, 
blijkt dat ons vliegtuig een uur eerder vertrekt dan op onze tickets staat (13.00 uur ipv 
14.00 uur). Zijn we de eersten die inchecken, ik ga op mijn tenen staan om net zo lang 
als Aad te lijken en we krijgen het voor elkaar om een stoel met veel beenruimte te 
krijgen (bij de nooduitgang). Tijdens de wachttijd eten en drinken we wat en ik maak 
mijn Argentijnse peso’s op aan allerlei prullaria (Mate-drinksetje, kerstklok en 
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sleutelhanger). We vertrekken netjes om 13.00 uur in een vliegtuig dat maar halfvol (of 
half leeg) is. Het is een lange zit van bijna 13 uren, maar dankzij de beenruimte heb ik 
toch lekker wat kunnen rusten en bijkomen van 3½ week inspanning. Even zes uur 
(vijf uur tijdsverschil) plaatselijke tijd komen we in Madrid aan. Dan lang wachten tot 
kwart voor negen, met wat eten, drinken en kletsend nagenieten. Dan nog 2½ uurtjes 
in een wat krapper vliegtuig naar Amsterdam. Gelukkig hadden ze voor Aad en mij een 
lege stoel naast ons gepland zodat we een beetje schuin, toch nog ruim konden zitten. 
Even elf uur zijn we op Schiphol, een poosje wachten tot de koffers er zijn en door de 
douane. Hoezo douane? Helemaal niemand gezien. De partners en aanhang van mijn 
reisgenoten stonden ons op te wachten. Nog even met Aad, Agnes en Evelien koffie 
met appeltaart genuttigd en in een uurtje naar Aad gereden. Daar alles overgeladen in 
mijn trouwe Volvootje en op het gemakje naar Middelburg (via Oostkapelle) getuft. 
Tegen zessen helemaal bekaf en gesloopt thuis. Heb alles snel binnengegooid en ben 
mijn bed ingedoken. Ondanks alle pijntjes en blessures had ik deze expeditie nooit 
willen missen! Het was een superbelevenis, maar gezien de cactusrijkdom zal het bij 
één keer blijven. Mexico is wat cactussen betreft en culinair gezien variabeler, maar 
wat landschappen, de wegen en de mensen betreft overtreft Argentinië alles en 
iedereen. En nu nagenieten van de bijna 2.900 (mislukte of niet fraaie foto’s zijn al 
verwijderd). Dat wordt een lange winter! 
(SLOT) 
Antonio El Rico 
================================================================== 

Nieuwe ronde, nieuwe kansen; onder de titel 
"RUTA NORTE, dagboek van een Copiapoa-
expeditie door Noord-Chili" wordt u op de hoogte 
gehouden van de belevenissen van Tonnie de 
Rijke tijdens zijn 4 weken durende expeditie door 
Noord-Chili. 
3 & 4 oktober 2011; Middelburg - Amsterdam -  
Lima (Peru) - Santiago (Chili) - Pichidangui (229 
km./152 foto's)  
Maandagochtend naar de trein gebracht door de 
buurman en om acht uur begint dit spannende 
avontuur naar onbekende oorden. Op Schiphol 

ontmoet ik al snel mijn drie reisgenoten (Aad, André en Henk) en het (elektronisch) 
inchecken e.d. verloopt voorspoedig. Om 12.30 vertrekken we voor een lange vlucht, 
vliegen is nog steeds geen lolletje, maar tja, als je ergens wilt komen is het een 
noodzakelijk kwaad. Na bijna 13 uren vliegen landen we in Lima (de hoofdstad van 
Peru) en hebben hier meer dan drie uur de tijd om over te stappen. Een heel gedoe 
met uitchecken, inchecken bij de Chileense luchtvaartmaatschappij, 
douanetoestanden etcetera. Om 22.00 vertrekken we dan in een wat krapper vliegtuig 
naar Santiago waar we tegen een uur of drie in de ochtend aankomen. Voordat we 
hier weer door alle toestanden heen zijn, zijn we om 4.30 in het Holiday-Inn hotel. Van 
5 tot 9 uur slapen in zo'n duur hotel is wel een erg hoge uurprijs, maar het ontbijtbuffet 
met ei, spek, worstjes en veel koffie laten we ons goed smaken. Gisteren om 7.30 
vertrokken en nu om 5 uur in mijn bed, dat samen met het tijdverschil van 5 uren is 
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ruim een etmaal onderweg. 
Dinsdagochtend gaan we onze huurauto voor vier weken ophalen bij Alamo, we 
krijgen een mooie bordeauxrode Chrysler Town&Country mee, een ruime zevenzitter 
waar de achterste stoelen uitgehaald worden. Ondanks dat het geen 4x4 is moet de 4-
liter V6 voldoende zijn om ons overal te brengen waar we heen willen. Om elf uur 
zitten we al in de auto en rijden Ruta5 op richting kust. Al na een uur zien we langs de 
weg heuvels vol met zuilcactussen, waarschijnlijk een Eulychniasoort. Opvallend is 
hier wel de groene omgeving, je krijgt hier echt een lentegevoel van de vele bloeiende 
wilde planten (ik zal het geen onkruid noemen, daar is het te mooi voor), struiken en 
bomen. Onderweg doen we bij een miniwinkeltje met heel vriendelijke mensen (de 
eerste indruk van de Chilenen is zeer positief, nu al weer veel gelachen) onze 
dagelijkse inkopen, brood, beleg, veel drinken en fruit. Vlak voor een tunnel in de 
Ruta5 besluiten we te keren en de Cuesta (bergpas) te nemen, hier is altijd meer te 
zien dan in een tunnel. En dat wordt beloond, ondanks het vele zware en gevaarlijke 
stoffentransport dat niet door de tunnel mag krijgen we een overweldigende indruk van 
het Chileense landschap dat ons de komende vier weken te wachten staat. Chileense 
contacten hadden al gemeld dat ze een voor hun begrippen natte winter hadden 
gehad en dat dat zou kunnen resulteren in een ware explosie van wilde 
bloemenpracht . Dit natuurfenomeen wordt "Flowering desert" genoemd. Tijdens de 
lunchstop bovenop de bergpas zien we Alstroemeria's in allerlei kleuren, Amaryllissen, 
slaapmutsjes en vele andere ons onbekende wilde planten. En daartussen groeien 
ook nog Eulychnia's en Puya's (een soort Chileense kruising van een Agave en 
Yucca). Op het punt dat de Ruta5 korter bij de kust komt bij Los Molles ontdekken we 
een bloeiende Trichocereussoort en Neoporteria. En dat weer omgeven door een 
wilde bloemenpracht. In Pichidangui boeken we twee huisjes van Las Cabañas El 
Marino. Twee vakantiehuisjes voor 40.000 Chileense peso's (= ± € 60,- voor z'n 
vieren). Omdat de lange reis nog in de benen zit zijn we lekker vroeg in onze 
slaapplaats, we hebben nog tijd om het dorp te bekijken. We lopen over een soort 
boulevard langs de oceaankust met prachtig blauw water en wit strand en vele 
rotseilandjes. Onderaan de boulevard, die gebouwd is op een rotsachtige ondergrond, 
weten we niet wat ons overkomt, zomaar vlak langs de oceaan met haar zoute 
invloeden komen we in een waar succulentenparadijsje terecht. Talloze velden met 
bloeiende vetplanten waarvan ik de naam niet weet, maar ze verkopen ze in 
Nederland in het tuincentrum. En daartussen de Alstroemeria's zijn diverse 
rotswanden begroeid met uitbundig bloeiende Neoporteria's (subgibbosa?), 
Neochilenia's, Trichocereussen, Eulychnia's en Puya's. Tussen al dit moois staat ook 
half op en in een rots gebouwd, het kerkje van Pichidangui. 
's Avonds eten we aan de boulevard. In Chili staat altijd veel vis op de menulijst en het 
vlees is altijd veel en heel goed, maar opsmuk zoals in Mexico kennen ze hier niet. 
Dus (helaas) geen regionale gerechten, dat kennen ze hier niet. Dat zal de keuze wel 
makkelijker maken dan in bv. Mexico. 
Zo, de eerste dag zit er op en overtreft eigenlijk alles (ook de koers van de peso), dat 
we op een eerste reisdag al zoveel hebben gezien en meegemaakt is nog nooit eerder 
voorgekomen. De 150 foto's op een eerste dag getuigen hiervan. 
(Wordt vervolgd) 
Antonio El Rico 






