ZEECULENTA

24e Jaargang januari 2015

Afdelingsnieuws van de afdeling Zeeland van de Nederlands-Belgische vereniging van
liefhebbers van cactussen en andere vetplanten, “Succulenta”.

"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 : Heer Arendshuis, Torenring 46, 4458 BC ‘s-Heer Arendskerke
Aanvang : 20.00 uur.
De afdelingscontributie bedraagt € 20,-- per jaar.
Gironummer 2645478 t.n.v. Succulenta Zeeland te Middelburg.
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UITNODIGING
Voor de bijeenkomst te houden op vrijdag 30 januari 2015 in het
Heer Arendshuis te ’s-Heer Arendskerke.
Aanvang: 20.00 uur
PROGRAMMA

1.

Opening en extra verloting.

2.

Notulen, ingekomen stukken en ander nieuws.

3.

Jaarverslagen 2014

4.

Rondvraag.

5.

Pauze

6.

Neem een plant mee, waar je geen naam bij hebt, of een ziekte die je
niet kent, of weet te behandelen. Of heb je iets te verkopen of ruilen,
misschien is er wel iemand die deze van je over wilt nemen.

7.

Sluiting

Namens het bestuur Sandra Kingsland

Programma 2014 – 2015

Verslag van de bijeenkomst van 28 november 2014.
Allereerst wens ik iedereen nog de beste wensen voor 2015.
Hoop dat iedereen genoten heeft van de feestdagen.
Afzeggingen hadden we van Herman Weezepoel, Piet en Ineke van de
vrede, en Ria van Uijtdewillgen. Aanwezig met 12 man, en een gast
Jaap Willemsen, die een keertje mee komt kijken.
Plantjes voor de extra verloting van Kees en Vincent Mareels.
Geen op of aanmerkingen notulen.
Han Mesu was benaderd door mensen die een soort orchideeën
winkel gaan openen, en daar lezingen willen gaan geven. Of we daar
interesse in hadden. Concept was nog niet echt duidelijk. Maar we
zullen hierover te zijner tijd nog wel meer informatie van krijgen.
Tijdens de rondvraag vraagt Joke van Lavieren of de letters niet iets
groter kunnen. Ze kan het slecht lezen.
Tevens vraagt ze wanneer de kachel aan kan. Noppenfolie zat er al in.
Er wordt verteld dat de meeste al de kachel aan hadden als het nodig
was. Thermostaat staat dan op 8 graden.
Marcel vraagt of de vlindertuin nog planten wil, sommige worden te
groot. Dit ter invulling dode planten wel welkom waarschijnlijk.
Sommige gaan er dood vanwege hoge luchtvochtigheid.
Praatje van Han gaat over de Lobivia, een vergeten plant.
Al veel gezaaid de laatste 10 jaar. Een gemakkelijke en dankbare
plant.
Na de pauze plantenverloting opbrengst 29.50 hiervoor dank aan Han.
Hierna ben ik weggegaan, i.v.m vroeg op werk. Heb de foto’ s van
Tonnie de Rijke niet gezien, maar dat zullen wel weer mooie plaatjes
zijn geweest.

Sandra Kingsland, secretaris.

Te koop : cactusmeststof, bims, etiketten, watervastepennen en
andere benodigdheden voor onze hobby. Belangstellenden kunnen
contact opnemen met Han Mesu ( 0118 – 615702

Dejo mi corazon en Mexico
REISVERSLAG MEXICO 2013 - 16 oktober t/m 11 november.
Bertus Spee

16 okt. Schiphol – Houston – Mexico City.
Al om 10.10 uur vertrokken van Schiphol met United Airlines per Boeing 777,
na 10.45 uur geland op Houston TX, om 15.45 uur vertrek naar Mexico City
met Express Jet per Embraer RJ 135, een vrij klein toestel, 50 pers.
Aankomst in MC om 18.05 uur, het is dan nog erg rustig op het vliegveld, een
uur later landen de grote toestellen vanuit Europa, we ontmoeten de Belgische
groep van Mieke en Renee en even later onze reisgenoten Andre en Henk.
Per taxi naar Hotel Isabel in het centrum, het is lekker weer, 20 graden, na een
biertje gaan we al vlug slapen.
17 okt. Mexico City – Morelia.
Na een ontbijtje gaan we terug naar het vliegveld om onze huurauto op te
halen bij Hertz, de Jeep blijkt te klein voor de bagage, we krijgen nu een
grotere Chrysler town & country met 6336 km op de teller, deze kost wel
duurder, dit alles neemt vrij veel tijd in beslag en om half 11 zijn we eindelijk
klaar,

we zoeken nu de weg richting Toluca de stad uit, dit kost ook veel tijd en
oponthoud op de MEX 15, voor Toluca lunchen we en gaan vervolgens rechts
de MEX A 7 op richting Zitacuaro, hier schieten we flink op, eerst door vlak
cultuurgebied en verderop door een bosrijk berggebied,het valt op dat het
overal erg groen is, voorbij Zitacuaro zien we nu Yucca’s, zuilcactussen,
Opuntia’s en Furcraea longaeva, door mooie natuurgebieden rijden we dan
naar Morelia waar we rond 18.30 uur aankomen, in het centro historico nemen
we 2 kamers in Hotel El Carmen, daarna de mooie oude stad in om wat rond
te kijken en lekker te eten, tevreden zoeken we ons hotel weer op en zijn al
vlug onder zeil, deze eerste dag wisselden zon en wolken elkaar af.
Afstand: 350 km

Furcraea longaeva

18 okt. Morelia – Tequila.
Om 7 uur een simpel ontbijtje in het hotel, vervolgens gaan we noordwaarts
naar de Mex 15 en gaan hier west, richting Guadelajara, het is bewolkt en
verderop komen we in de mist terecht, na 100 km trekt de mist op en wordt het
zonnig, we rijden door een groen gebied met veel bloeiende planten zoals
Ipomoea en ook wat zuilcactussen, we steken dwars door Guadelajara heen
en volgen de Mex 15 verder richting Tepic, bij Arenal gaan we rechts de libre
op naar Amatitlan, hier lunchen we langs de weg en rijden dan noordwaarts
richting Santa Rosa, de weg daalt nu wel 1000 meter naar het dal van de Rio
Santiago, vlak bij de stuwdam zien we op de steile rivieroevers talrijke Agave
chazaroi, we lopen een stuk langs de wild stromende rivier maar de Agaven
zijn onbereikbaar. Hierna steken we de rivier over en klimmen nu wel 1500 m
naar een hoogvlakte richting El Salvador, bij km 32 spotten we nu mooie
Agave guadelajarana en kijken hier en poosje rond ook vinden we Mam.
jaliscana, Dasylirions en Polianthes mexicana (Agave bulliana)

Agave guadelajarana

op het fotogenieke rotsachtige terrein, overal staan plassen water en het stikt
hier van de vervelende muggen, het wordt te laat om nog verder te rijden dus
keren we terug naar Amatitlan, van hier gaan we nog 10 km west naar Tequila,
we rijden door het leuke stadje en komen toepasselijk bij Hotel Tequila terecht,
hier nemen we 2 kamers, we kijken wat in het toeristische stadje rond en
drinken een biertje, als er een onweersbui over de stad trekt gaan we wat
eten, we kopen nog een fles tequila en zoeken het hotel weer op, het is nu
lekker fris buiten na deze warme dag.
Afstand: 444 km.
19 okt. Tequila – Tepic – Santa Cruz.
Al weer vroeg wakker, we vertrekken als het licht wordt, via de Mex 15 libre
richting Tepic, we ontbijten langs de weg en rijden door een mooi en erg groen
gebied verder, we maken verschillende stopjes, her en der staan grote
zuilcactussen tussen de dichte begroeiing, bij km. 111 spotten we Mammillaria
scrippsiana langs de weg,

Mammillaria scrippsiana

verderop kijken we bij een zona archeologica maar mogen hier geen foto’s
maken, dus gaan we verder naar Ixtlan del Rio, hier lunchen en drinken we
wat, het wordt al flink warm vandaag.

Dan weer verder west, in de buurt van de vulkaan Ceboruco passeren we
grote kale lavavelden en kijken hier wat rond, we vinden nu Pilosocereus
alensis en een Orchidee tussen de zwarte lava rotsen, het is hier erg link en
ook warm tussen de losliggende brokken, dan rijden we door naar Tepic en
hier begint het hard te regenen, het is pas half 4 dus besluiten we om door te
rijden naar de westkust, voorbij Tepic gaan we links de Mex 76 op naar Santa
Cruz, door de stromende regen steken we een bergrug over en hier voorbij
schijnt de zon al weer, in Santa Cruz vinden we een prima hotel vlak bij het
strand, Hotel Dubai de Miramar. We drinken een koud biertje aan het strand
en gaan dan wat zwemmen, later eten we hier heerlijke verse oesters,
camarones en vis, als de zon ondergaat is het nog steeds 25 graden, met
uitzicht over de Pacific drinken we buiten nog een tequila en besluiten zo deze
bijzondere dag.
Afstand: 223 km.
Wordt vervolgd
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