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Afdelingsnieuws van de afdeling Zeeland van de Nederlands-Belgische vereniging van 
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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  : Heer Arendshuis, Torenring 46, 4458 BC 's-Heer Arendskerke. 
Aanvang : 20.00 uur. 
De afdelingscontributie bedraagt € 20,-- per jaar. 
IBANnummer:  NL39 INGB 0002645478 tnv Succulenta Zeeland te Middelburg. 
 
Bestuur:  Secretariaat: 
 Kees de Bonte voorzitter   Vlaamse weg 5 
 Herman Weezepoel secretaris  4458 ND ‘s Heer Arendskerke 
 Piet van de Vrede penningmeester Tel.: 0113-231067 
          e-mail: herman05@xs4all.nl 
 
Redactie:        Redactie: 
 Tonnie de Rijke hoofdredacteur  Noordweg 444 
 Piet van de Vrede redacteur   4333 KL MIDDELBURG 
          Tel.: 0118-615047 
          e-mail: thonderi@hetnet.nl 
Website: 
www.zeeculenta.nl 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Agenda afdeling Zeeland 2015. 
24 april 2015 Quiz door Piet van de Vrede. 
9 mei 2015 Groenmarkt te Goes. 
16 mei 2015 Groenmarkt te Zierikzee. 
16 mei 2015 Promotiekraam bij Groenrijk te Middelburg. 
23 mei 2015 OPEN DAG afdeling Zeeland. 
29 mei 2015 Foto’s van en door eigen leden. 
26 juni 2015 Bijeenkomst op locatie bij Adri van Liere. 
juli 2015 Geen bijeenkomst. 
28 augustus 2015 Programma nog niet bekend. 
25 september 2015 Programma nog niet bekend. 
30 oktober 2015 Programma nog niet bekend. 
27 november 2015 Programma nog niet bekend. 
december 2015 Geen bijeenkomst. 
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UITNODIGING 
Voor de bijeenkomst te houden op vrijdag 24 april 2015 in het Heer Arendshuis, 
Torenring 46 te 's-Heer Arendskerke. 
Aanvang: 20.00 uur 
OMLEIDING. De N665 en N664 zijn tot 4 mei afgesloten. Dit is de afslag A58 
naar ’s-Heer Arendskerke. Van uit het westen/zuiden moet u via de afslag 
Goes – ’s-Heer Hendrikskinderen naar ’s-Heer Arendskerke rijden, of 
binnendoor als u hier bekend bent. Van uit het noorden/oosten blijft het 
dezelfde route. Zie www.zeeland.nl/sloeweg. Plan wat meer reistijd in om 
op tijd aanwezig te zijn! 

PROGRAMMA 
1. Opening en extra verloting. 

2. Notulen, ingekomen stukken en ander nieuws. 

3. Rondvraag. 
 

4. Praatje van Han. 

5. Pauze en plantenverloting. 
 

6. QUIZ door onze vaste quizmaster Piet van de Vrede. 

7. Nabespreking quiz. 

8. Sluiting. 

Namens het bestuur, Herman Weezepoel, secretaris. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O P R O E P: 
Voor de leden die wel eens een keer willen enten, maar niet precies weten hoe 
dit moet, Han Mesu wil wel een demonstratie enten geven bij hem thuis. 
Belangstellenden kunnen contact opnemen met Han Mesu, telefoon 
0118 615702. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TE KOOP: cactusmeststof, bims, etiketten, watervaste pennen en andere 
benodigdheden voor onze hobby. Belangstellenden kunnen contact opnemen 
met Han Mesu (0118-615702). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kort verslag van de bijeenkomst gehouden op 27 maart 2015. 
Aanwezig zijn 12 leden met kennisgeving afwezig zijn Adri van Liere, Bea van 
IJzendoorn, Sandra Kingsland, Ad en Ria Uijtdewilligen en Joke van Lavieren. 
Voor de extra verloting zijn er drie planten geschonken door Kees de Bonte. 
Er zijn geen ingekomen stukken. Ander nieuws is dat Herman Weezepoel de 
poster voor de open dag klaar heeft samen met wat ander materiaal dat voor 
promotie gebruikt kan worden, de open dag is ondertussen op diverse websites 
aangemeld. Dit heeft volgens Tonnie de Rijke al geleid tot een toenemend aantal 
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bezoekers op onze eigen website. Kees heeft geprobeerd contact te leggen met 
Groenrijk in Middelburg maar degene die het daar moet regelen is steeds niet 
aanwezig dus weten we nog niet wat we daar precies kunnen doen, 
waarschijnlijk alleen promotie en geen verkoop. Hiervoor moet dan nog wel wat 
materiaal en andere spullen verzameld worden om een kraam te kunnen 
inrichten, het plan is om 16 mei daar een dag te gaan staan, bezetting is 
geregeld. Ook zal de vereniging aanwezig zijn op de Groenmarkten van Groei en 
Bloei in Goes (9 mei) en Zierikzee (16 mei). Aanmeldingen hiervoor zijn 
ondertussen de deur uit. In de vorige notulen staat vermeld dat de landelijke 
vergadering in Dordrecht zou zijn maar dit moet Rotterdam zijn, Han gaat hier 
samen met Bertus Spee naar toe, Han zal hier gehuldigd worden omdat hij 50 
jaar lid is van Succulenta en Bertus zal hier onze afdeling vertegenwoordigen. 
Rondvraag; op de vraag wat de leden dit jaar nog op het programma willen 
hebben komt het volgende uit, een lezing over mesemachtigen en andere zuid-
afrikaanse planten, bezoek aan het omnium in Goes, verder wil Han nog wel een 
entdemonstratie geven bij hem thuis. Ook vraagt Han de aanwezigen wat ze 
vinden van de gekleurde (geverfde) crassula’s of hij deze aan moet kopen voor 
verkoop op de groenmarkten, het merendeel van de leden vinden dit niet nodig 
omdat ze de gekleurde planten geen promotie vinden voor onze hobby, 
commercieel gezien zou het waarschijnlijk wel een succes kunnen worden. 
Praatje van Han gaat over wat verpotten van zaailingen doet met de groei, hij 
laat zien hoe verspeende zaailingen het doen ten opzichte van niet verspeende 
zaailingen die nog steeds in hun zaaipotje staan de verspeende plantjes zijn 
zeker drie keer zo groot, terwijl de plantjes even oud zijn als de niet verspeende. 
Verder geeft hij nog wat cultuurtips voor maart en april, water geven en nevelen 
mag maar zorg wel dat de planten ’s avonds weer droog zijn, ventileren is ook 
belangrijk omdat de temperaturen in de kas behoorlijk op kan lopen met de in 
kracht toenemende zon. Ook kunnen mensen die hun planten in een platte bak 
kweken deze weer uit hun winterverblijf halen, in het begin wel beschermen 
tegen verbranden door de zon. 
Bertus vertelt dat Aad Vijverberg heeft gevraagd of ze op 20 juni een bezoek aan 
Zeeland kunnen brengen om hier een viertal leden te bezoeken. 
Ook word er geregeld hoeveel posters en ander materiaal bij de drukker besteld 
moet worden. 
Pauze en plantenverloting; de verloting brengt 12 euro op en de verkoop van 
zaden heeft tot nu toe ruim 40 euro opgebracht, er kunnen nog zaden besteld 
worden al zijn sommige soorten al wel op. 
Verder zegt Leen Stolk lid te worden van onze afdeling, dit omdat hij toch 
regelmatig met zijn zoon Marcel meekomt. 
Nu zou de quiz volgen maar omdat het al vrij laat is wordt deze doorgeschoven 
naar de volgende bijeenkomst, tip lees de Succulenta’s van vorig jaar nog eens 
door. 
Er wordt nog even nagepraat waarna Kees deze bijeenkomst afsluit, het is 
ondertussen half elf geworden. 
Herman Weezepoel, secretaris. 
  

 



 

  

 



 

Waar komen de bezoekers van onze website vandaan? 

 
  
 



 

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 1932. 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. 

HET LEEKENHOEKJE. 
Als U dit artikel onder de oogen komt heeft Lentemaand reeds haar intrede gedaan en 
beginnen zoowel binnen als buiten de werkzaamheden voor de plantenliefhebbers. Zij, 
die op kamercultuur zijn aangewezen worden nogmaals herinnerd aan de gevolgen 
van zonnebrand en ongedierte. Het lijkt mij gevaarlijk de planten nu reeds in een bak 
of zomerkasje te plaatsen, tenzij deze gelegenheden bij optreden van koude behoorlijk 
afgedekt kunnen worden. Een bak met een onderlaag van paardenmest is wel vorstvrij 
te houden. Bij zonnig weer kan langzamerhand meer gegoten worden, ook kunnen de 
planten wel met een fijn bloemenspuitje besproeid worden, doch zoodanig, dat ze voor 
zonsondergang weer voldoende droog zijn. Kasbezitters kunnen op een zonnigen dag 
vaker besproeien, want bij zonnig weer loopt de temperatuur in de kas al aardig op. 
Maakt een verzamelaar de zomerstandplaats gereed dan wil hij net als na de 
schoonmaak wel iets nieuws hebben en dan gaat hij zich een paar nieuwe planten 
aanschaffen. Als wij de advertentierubriek van ons blad of de toegezonden 
prijscouranten (meestal moet men ze aanvragen), eens doorzien dan hebben wij niet 
te klagen, dat er geen keus is. En juist door de groote verscheidenheid wordt de keus 
moeilijk. Het is niet doenlijk U een sortiment op te geven, dit zou wel mogelijk zijn als 
bekend was in welke omstandigheden de planten komen te verkeeren; komen zij in 
een kamer met veel zon, weinig zon of in ’t geheel geen zon. Voor beginners zouden 
wij importplanten niet willen adviseeren, wacht U met de aanschaffing daarvan, totdat 
U een beetje vertrouwd bent met de grillen onzer kweekelingen. Bij aanschaffing van 
nieuwe planten is het gewenscht, dat men ze terdege naziet, alvorens ze in de 
collectie te plaatsen, want een met ongedierte besmette plant kan Uw geheele 
collectie aansteken. Hebben wij een vroeg voorjaar, dus een milde temperatuur, dan 
zouden wij aan het einde dezer maand wel kunnen gaan verpotten. Het lijkt mij 
raadzaam deze bezigheid de volgende maand met U te behandelen anders zie ik er 
van komen, dat de ongeduldige verzamelaars reeds in het begin dezer maand aan den 
slag gaan. Stelt U den aangemaakten grond deze maand maar eens goed aan de 
buitenlucht bloot. Zoo nu en dan moet de massa eens flink omgeroerd worden, zoodat 
alle bestanddeelen goed gemengd zijn. Heeft men een goede gelegenheid, veel tijd en 
geduld, dan is het uitzaaien van vetplanten een der aardigste bezigheden, en niet 
alleen aardig maar ook leerzaam. Mij dunkt, dat het zaaien voor iemand, die niet 
geregeld het zaaisel kan controleeren, of een huisgenoot heeft, die dit bij zijn 
afwezigheid waarneemt een zeer teleurstellend werk is, daarom schreven wij 
hierboven ook veel tijd, In het Februarinummer gaven wij U een afbeelding en 
meerdere beschrijvingen van zaaiinrichtingen. Een belangstellend lid verbaast zich er 
over, dat wij het zaaien in een medicijnfleschje niet warm aanbevelen. Hierop komen 
wij de volgende maand terug. In den loop van de vorige maand hebt U natuurlijk reeds 
een keus gedaan uit de zaadaanbiedingen in ons blad of prijscouranten en wij mogen 
veronderstellen, dat U uw voordeel gedaan hebt met het in ons vorig nummer 
voorkomend artikel over „gemakkelijk bloeiende zaailing-cactussen". Op den bodem 
van de zaaiinrichting deponeeren wij een laag goed gereinigde potscherven en stukjes 

 



 

houtskool en dan wordt de inrichting tot op een paar centimeter beneden den rand met 
den voorgeschreven grond gevuld en zwak aangedrukt b. v. met een luciferdoosje of 
ander plat voorwerp. Sommige verzamelaars koken of verhitten de aarde om de 
bacteriën te dooden, laten zij echter niet vergeten, dat ze met de kwade bacteriën ook 
de goede bacteriën dooden. Zonder goede bacteriën kan een plant niet leven, doet ze 
dat wel dan is het bewijs geleverd, dat niet alle goede bacteriën gedood zijn, maar dan 
staat tevens vast, dat de mogelijkheid bestaat, dat er ook nog kwade bacteriën zijn 
blijven leven. Hierbij komt nog, dat steriel gemaakte grond slecht water aanneemt. Na 
het aandrukken der aarde zet men de zaden uit. Fijne zaden vermengt men met fijn 
zand en strooit dat mengsel uit om te voorkomen, dat alle zaden bij elkaar komen te 
liggen. De zaden worden daarna bedekt met een laagje aarde ter dikte der korrels. Fijn 
zand is misschien nog meer aan te bevelen, dat voorkomt meer het optreden der 
algen. Is de zaaiing geschied dan plaatsen wij de zaaiinrichting in een bak met lauw 
water en laten het water geheel door de aarde trekken. Voor het vlugge kiemen der 
zaden dekken wij de zaaiinrichting met een matglazen ruit of een wit gemaakte ruit en 
dan plaatsen wij de geheele zaak zoo warm mogelijk. Zaait men meer dan één soort in 
een zaaiinrichting, dan is het zaak er voor te zorgen, dat men later weet wat er 
opkomt, hiervoor plaatsen wij een klein stukje van een etiket bij het gezaaide met een 
nummer of ander kenteeken. Na de uitzaaiing wordt er wel iets van ons geduld 
gevergd en wij leven tusschen hoop en vrees wat ervan terecht zal komen. Het kiemen 
varieert tusschen dagen en maanden, dus niet al te spoedig den moed laten zakken. 
De jonge kiemplantjes worden goed in 't oog gehouden, en vooral zorgen wij er voor, 
dat de druppels condensatiewater, die zich tegen de dekruit afzetten, zooveel mogelijk 
verwijderd worden, want als de zon er op schijnt werken ze als brandglazen met het 
gevolg, dat het plantje dat in het brandpunt staat onherroepelijk verloren gaat. Zet men 
de inrichting een weinig hellend, dan loopen de druppels vanzelf af. Wordt de 
bovenkorst groen of hard dan moeten de kiemplantjes onverwijld verspeend (dwz dat 
de zaailingen in een ander bakje of potje overgezet moeten worden) in hetzelfde 
grondmengsel. Voorkomen moet worden, dat de zaailingen spichtig uitgroeien. Ruime 
toevoer van frissche lucht is het beste middel. Zoodra dan ook de kiemplantjes te 
voorschijn komen, plaatsen we een stokje onder de dekruit. Hieruit volgt, dat het 
zaaien van zaden, die niet gelijktijdig kiemen, in dezelfde zaaiinrichting bezwaarlijk is, 
want die spoedig kiemen moeten frissche lucht hebben en voor die, welke wat langer 
werk hebben om te kiemen, moet de zaaiinrichting gesloten blijven. De kiemplantjes, 
die het eerst komen zet men dan ook zoo spoedig mogelijk over in een andere bak of 
pot. Mocht het gebeuren, dat de bovenkorst groen of hard wordt, voordat het zaad 
gekiemd is, dan verwijdert men deze. Bij dit werkje moet goed toegezien worden, dat 
bij de verwijdering de zaden niet meegaan, anders zit men te vergeefs te wachten.  
Voorloopig hebt U de handen vol, de volgende maand behandelen wij het verder 
opkweeken. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Bertus Spee 
24 okt. Hidalgo de Parral – Cuauhtemoc. 
Na koffie en een broodje bij de OXXO rijden we noordwaarts Parral uit via de MEX 24, 
de omgeving is nu glooiend en grasachtig, bij km 136 stoppen we bij een heuvel en 
neuzen hier wat rond, hier vinden we Thelo. heterochromus, Echinocactus 
horizonthalonius, Echinocereus pectinatus, Yucca torreyi en rostrata en Runyonia 

 



 

longiflora. Verder noord komen we aan de MEX 16 en rijden hier naar het westen, na 
10 km maken we een pitsstop in het stadje Santa Isabel en zien hier prachtige 
muurschilderingen van Tarahumara indianen, vervolgens rijden we noord de MEX 16 
libre op, ook weer door veel cultuurgebied, bij Sandoval bereiken we het noordelijkste 
punt van deze trip, bij een stopje langs deze weg vinden we hele lange Echinocereus 
pectinatus, ze hebben ook wat weg van E. dasyacanthus, we lunchen in Anahuc en 
rijden dan door naar Cuauhtemoc, door de grote stad heen rijden we na wat zoeken 
zuidwaarts richting Cusihuiriachic, vlak bij het dorp vinden we onder aan een 
heuvelrug mooie clusters van Agave parryi, grote Mam. gummifera, Echinocereus 
adustus met lange zwarte middendoorns en Coryphantha compacta, een kijkje op de 
naastgelegen heuvel levert ook nog Mam. barbata op, ze staan hier op de met mos 
begroeide rotsblokken en zitten vol zaadbessen. Terug in Cuauhtemoc nemen we 2 
kamers in Hotel Plaza, we kijken wat in de vrij ongezellige stad rond, wel veel winkels 
hier, we drinken een biertje en gaan later wat eten, hierna nog een afzakkertje in een 
cantina, hier treffen we een mariachiorkest en zo eindigt deze dag met muziek. 
Afgelegd: 346 km. 
 
25 okt. Cuauhtemoc – Creel – Areponapuchi. 
We starten de dag met een ontbijtje en koffie, vervolgens rijden we west de stad uit 
richting La Junta, Wim probeert nog een stukje te vliegen over een topes, maar de 
landing is wel wat hard, vlak voor La Junta gaan we links en volgen de MEX 16 tot aan 
de afslag naar Creel, hier is een grote politie controle, we kunnen ongehinderd verder 
en rijden zuidwaarts, na 25 km stoppen we net voorbij El Vergel, op de grote rotsplaten 
in het veld gaan we hier op zoek naar Mam. saboae, na lang zoeken vinden we 
eindelijk een tiental mooie plantjes, tussen de steentjes staan echter ook nog een 
aantal heel kleine zaailingen, ook groeien hier flinke clusters Echinocereus 
polyacanthus. Hierna rijden we verder door het steeds mooier wordende gebied met 
talrijke grote rotspartijen, na deze mooie rit arriveren we in Creel, we kijken hier wat 
rond en lunchen in een van de vele restaurantjes, na de middag rijden we verder naar 
Divisadero en maken enkele fotostopjes, overal vinden we hier Echinocereus salm-
dyckianus op de rotsen in het bos en we zien nu ook regelmatig Agave wocomahi, bij 
Divisadero komen we aan een mirador met een overweldigend uitzicht over de 
Barranca de Cobre, wel 2000m lager slingert de Rio Urique door de kloof, de zon staat 
jammer genoeg al vrij laag zodat er veel schaduwen in de barranca vallen, enkele 
Tarahumara vrouwen en kinderen proberen hier zelfgemaakte producten te verkopen 
aan de toeristen. 
Vervolgens gaan we op zoek naar een hotel, deze zijn er volop hier, we rijden een paar 
km door naar Areponapuchi en komen hier bij een heel duur en chic hotel terecht 
boven op de rand van de canyon, dit is echter veel te duur voor ons, als we weg willen 
rijden worden we aangesproken door 2 jongens die hier vlakbij cabañas verhuren, we 
gaan met ze mee en kunnen hier 2 prima kamers krijgen voor 1000 pesos, ze vertellen 
erbij dat Amerikanen het dubbele moeten betalen, wat later gaan we terug naar het 
dure hotel om te eten, dit valt echter ook tegen, ik loop al een paar dagen met een 
flinke verkoudheid en kruip al vroeg onder de wol met een paar asperientjes, het is 
inmiddels flink koud geworden, we zitten hier op ruim 2200 meter hoogte. 
Afgelegd: 218 km. 
 
Wordt vervolgd  

 



 

   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afzender: redactie Zeeculenta 
 p/a. Noordweg 444 
 4333 KL Middelburg 

 


