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"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 
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UITNODIGING 
 

Voor de bijeenkomst te houden op vrijdag 27 februari 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. Rondvraag. 

    
4. Pauze en boekenverkoop.                                                                                               

  
5. Lezing door Tonnie de Rijke 

 Tonnie de Rijke .                   

 

  
6. Sluiting. 

 

 

Namens het bestuur Sandra Kingsland 
 
 
 
Programma 2014 – 2015 
 
 
 
 
 
Te koop : cactusmeststof, bims, etiketten, watervastepennen en andere 
benodigdheden voor onze hobby. Belangstellenden kunnen contact 
opnemen met Han Mesu ( 0118 – 615702 
 



 
 

Verslag van de bijeenkomst van 30 januari 2015. 

Na iedereen welkom geheten te hebben, begint Kees de Bonte met de vergadering. 
Afwezig met kennisgeving Marcel Stolk, Kitty Rijk, Ria Uijtdewilligen en  
Adri van Liere. We zijn aanwezig met 13 man.  
Voor de extra verloting een 3 tal plantjes en een boek van Kees.  
Ineke van de Vrede was gelukkig weer onder ons na een kleine afwezigheid. 
Moest eerst even vermelden dat ik zelf achteraf een foutje in men verslag 
ontdekte. Twee dingen door elkaar gehaald. Er was een email van iemand uit 
België, met orchideeën, die info zocht over de bestaande verenigingen. Of dit nog 
klopte. Had dus niets met winkeltje in Middelburg te maken. Han Mesu vertelt dat 
hij al langs was geweest. Aardig vrouwtje, verkoopt gereedschap, allerlei planten, 
die ook te ruil zijn. Waarvan hij vreest  dat sommige te lang staan met dat licht in 
de winkel.  
Ingekomen stukken, een kerstkaart van de landelijke vereniging. En van Groei en 
Bloei, weer de vraag of we weer meedoen, 9 en 16 mei, Goes, en Zierikzee. Aan 
beide gaan we meedoen, Han zorgt weer voor de plantjes, en er is al bezetting 
geregeld. Vanwege een jubileum van Groenrijk te Middelburg, vragen ze of we 
interesse hebben om daar te gaan staan, ter promotie. Kees gaat hiervoor bellen 
voor meer  info. Jaarverslag heb ik uitgedeeld, blijkt 1 foutje in te zitten, nl. dat het 
blad 11 keer in plaats van 10 keer word uitgebracht. Die van de penningmeester 
hebben jullie nog te goed. Herman  Weezepoel vraagt of we dan ook niet gelijk 
een datum kunnen prikken voor onze open dag. Word besloten deze op 23 mei te 
houden, Pinksterweekend. Er doen zo wie zo een 4 tal personen mee.  
Er worden al wat zaadlijsten ingeleverd, mocht je nog interesse hebben. Neem 
deze volgende keer mee of mail, stuur deze naar Piet van de Vrede.  
Kees begint met de rondvraag, zelf ook wat te melden. Hij was gebeld door 
iemand die een lapje grond had gekocht, met daarop nog een kas met cactussen, 
die in de grond waren geplant. Dat bleek de zelfgebouwde kas van Jan de Visser 
te zijn geweest. Alles eruit gehaald, waaronder een aantal hele grote, die hij met 
moeite eruit kreeg, en thuis met een takel opgelicht heeft om in een nieuwe pot te 
krijgen. Word hierop nog wat verhalen uit het verleden opgehaald.  
Han vraagt of onze leeuw in de logo weg moet, i.v.m. alle ophef om deze in 
Zeeland te veranderen. Dit is van de baan, en wij hadden toch ons logo gehouden.  
Tevens vertelt hij dat een vriend van hem de glazen tulp kreeg voor een plantje, 
Haworthia limifolia  “Spider White” , deze komt in februari bij Rob’s tuin op tv om 
17.00, bij SBS, datum wist hij niet.  
Heb zelf ook nog een mededeling. Ik stop ermee, ben samen gaan wonen en  
inmiddels verhuisd naar Zeeuws- Vlaanderen. Heb er afgelopen jaar ook weinig 
tijd voor gehad, en is nu met de afstand niet handig. Is eigenlijk per direct, hoop 
dat er iemand het over wilt nemen. Blijf wel lid. 
Na de pauze, heeft Kees een aantal planten waar hij vragen bij heeft. En Vincent 
had wat planten te koop. Niet veel animo, maar toch weer een gezellige avond vol 
gekregen. 
Rond half 11 sluit Kees de vergadering af. 

 



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

Bertus Spee 

20 okt.  Santa Cruz – Escuinapa. 
Om 7 uur wakker, de volle maan staat nog boven de stille oceaan, rond 8 uur 
rijden we richting San Blas langs de kust en ontbijten onderweg in een 
restaurantje aan het strand, de lokale vissers komen net met grote tonijnen 
aan land, van San Blas rijden we over de Mex 54 door een Mangrove gebied 
terug naar de Mex 15 libre en koersen op Mazatlan aan, bij de Rio Molodo 
rijden we richting Yago en vragen de weg naar Mirador El Aquila, dit is hier 
echter niet bekend, we kijken nog wat rond op een stenige heuvel en noteren 
hier Selenicereus martianus, een Begonia en talrijke andere bloeiende 
planten, dan gaan we verder noord via Aacaponeta , het vlakke bosrijke 
gebied verandert gaandeweg en rechts van ons doemt de Sierra Madre 
Occidental op, we lunchen in Palmillas langs de weg met verse camarones, 
naar het westen kijken we nu uit over de enorm grote Laguna Agua Grande, 
we rijden verder tot bij La Higuerita en gaan hier rechts een zijweggetje op 
naar een steile berg, boven op de rotsen spotten we Agaves en hier groeien A. 
nayaritensis en impressa, door de dichte begroeiing heen klim ik met Andre 
omhoog, het is hier slopend warm en vochtig, via een vee paadje komen we 
tot vlak onder de steile rotsen en zien de Agaven 30 meter boven ons, het 
laatste stuk is echter zo steil en dichtbegroeid dat er geen doorkomen meer 
aan is. 
 

 
 

Agave impressa 



 

 
 

We beginnen aan de terugtocht en na 2 uur zijn we uitgeteld terug bij de auto, 
dan rijden we door naar Escuinapa en vinden hier al vlug een onderkomen in 
Hotel IQ de Escuinapa, na een frisse douche zijn we wat opgeknapt en lopen 
naar de vlakbij gelegen plaza, er is weinig te beleven dus verblijden we de 
plaatselijke cantina met een bezoek, na een paar koude biertjes en wat 
boodschappen gaan we eten, en zoeken daarna het hotel op, nog een paar 
tequila’s en dan slapen, het is nog steeds drukkend warm. 
Afstand: 242 km. 
 

21 okt.  Escuinapa – El Salto. 
Al voor de zon opkomt rijden we noordwaarts de Mex 15 op, we ontbijten in 

Rosario bij een OXXO, hier hebben ze lekkere koffie, dan gaan we verder naar 

Villa Union en draaien hier oostwaarts de MEX 40 libre op richting Durango, al 

vlug begint de weg te klimmen en rijden we de Sierra Madre Occidental in, het 

weelderige groen wordt allengs minder en ook de temperatuur wordt nu 

aangenamer, na 50 km spotten we de eerste Agaven op de steile wanden 

boven de weg, bij diverse stopjes noteren we aan km 214  A. maximiliana ssp. 

catharinae, A. inaequidens ssp. barracensis, Echinocereus ortegae  en Nolina 

durangensis, vervolgens bij km 205 prachtige A. pedunculifera, aan km 200 

zien we A. schidigera, een aparte Begonia, Sedum en Mam. longiflora,  

 

Mammillaria longiflora 



 

 
 

Aan km 195 opnieuw A. barracensis met Echeveria dactylifera, Echinocereus 

polyacanthus en Pachypytum. Na talrijke korte fotostops komen we boven op 

de bergrug bij Puerto El Espinazo del Diablo, met prachtige vergezichten over 

de Sierra Madre, in de bomen groeien Tillandsia’s, Orchideen en Peperomia’s 

we zitten intussen al op 2500 meter hoogte en lunchen hier, verderop komen 

we vervolgens op een hoogvlakte en bij La Ciudad gaan we rechts naar het 

Parque Natural Mexquillo, hier staan enorme rotsblokken die mooi geërodeerd 

zijn door wind en regen en heel fotogeniek, we vinden hier geen cactussen, 

alleen een geel bloeiende Sedum, na een uurtje rijden we verder naar El Salto 

door een bosrijk gebied, er wordt hier veel aan houtwinning gedaan. 

  

Parque Natural Mexquillo 

Rond 5 uur arriveren we in El Salto, een oud houthakkers stadje, we landen 

aan in het eenvoudige Hotel Pinos en boeken 2 kamers voor maar 600 pesos, 

dan kijken we wat in het drukke stadje rond en drinken een biertje in de lokale 

cantina, er draven ook nog enkele muzikanten op en wordt het nog gezellig, 

na een eenvoudige maaltijd terug naar het hotel, het is intussen flink afgekoeld 

buiten, met een tequila verpozen we nog wat bij de warme open haard en 

kruipen dan onder de dikke dekens. 

Afstand: 265 km. 



 

 
 

22 okt.  El Salto – Durango – Rodeo. 
Om half 8 gaan we al op pad, het is nog donker, bij een OXXO drinken we 
koffie en ontbijten, vervolgens rijden we de MEX 40 verder af naar Durango, 
het wordt nu snel licht en de weilanden langs de weg zijn wit bevroren, we 
blijven voorlopig nog op de bosrijke hoogvlakte maar na 50 km begint de weg 
te dalen en passeren we verschillende kloven, bij km 44 zien we een geschikte 
plaats om rond te kijken, tussen de eikenbomen liggen grote met mos 
begroeide rotsblokken, al snel vinden we hier Echinocereus polyacanthus en 
Mam. senilis op de rotsen, er staan hier ook veel Polianthes mexicana (Agave 
bulliana). 
 

 
 

Echinocereus polyacanthus 
 

We dalen verder af door een groen en grasachtig gebied naar Durango, hier 
gaan we de nieuwe rondweg op en slaan verderop noordwaarts af naar de 
MEX 45, bij km 25 missen we de groeiplaats van Mam. mercadensis, later 
blijkt dat de weg hier een stuk verlegd is (naar links van het meertje). 
We gaan verder noord richting Rodeo na een tank en koffiestop, bij km 68 
slaan we dan rechtsaf en rijden naar een vrij kale bergrug, hier maken we een 
flinke wandeling en vinden Mam. gummifera, Echinocereus polyacanthus, 
Nolina en Dasylirion. 
 



 

 
 

Terug op de hoofdweg is de volgende stop bij  km. 94, hier groeien veel 
Occotillos dus ook cactussen,  
we noteren  Echinocereus pectinatus, Mam. gummifera en Thelo. 
heterochromus. 
Dan rijden we door tot km 111 bij Puente Atotonilco, ook hier talrijke enorme E. 
pectinatus en M. gummifera op de kalkrijke heuvel, vlak voor Rodeo gaan we 
rechts de MEX 34 op, richting Nazas, over de brug van de Rio Nazas gaan we 
links naar een rode zandsteen heuvel en zoeken Mam. guelzowiana op, deze 
staan er prachtig bij evenals Thelo. heterochromus, Echinocereus occidentalis, 
Echinomastus durangensis, Yucca rigida en Y. torreyi, ze hebben veel water 
gehad. 
 

 
 

Thelocactus heterochromus 
 

Rond 6 uur rijden we naar Rodeo en nemen 2 kamers in hotel Las Palmas, na 
een koud biertje zoeken we een restaurantje en eten heerlijk carne asada. 
Afgelegd: 266 km. 
 
Wordt vervogd 
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