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---------------------------------------------------------------------------------------------------------Agenda afdeling Zeeland 2015.
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.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------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.

UITNODIGING
Voor de bijeenkomst te houden op vrijdag 29 mei 2015 in het Heer Arendshuis,
Torenring 46 te 's-Heer Arendskerke.
Aanvang: 20.00 uur
PROGRAMMA
1.

Opening en extra verloting.

2.

Notulen, ingekomen stukken en ander nieuws.

3.

Rondvraag.

4.

Praatje van Han.

5.

Pauze en plantenverloting, planten worden geleverd door Bertus
Spee en Herman Weezepoel.

6.

Foto’s van eigen leden. Alles mag, als het maar met de hobby te
maken heeft. Digitaal aanleveren bij Piet van de Vrede. Dit kan
op een USB-stick op de avond zelf.

7.

Sluiting.

Namens het bestuur, Herman Weezepoel, secretaris.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------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 24 april 2015.
Aanwezig zijn 16 leden met kennisgeving afwezig zijn Adri van Liere, Bea van
IJzendoorn, Ria Uijtdewilligen, Leen Stolk en Kees de Bonte.
Vanwege de afwezigheid van Kees neemt Piet van de Vrede vanavond de rol
van voorzitter op zich.
Voor de extra verloting zijn er vier cactuslollies en een primula.
Notulen (kort verslag) van de vorige bijeenkomst worden goedgekeurd er zijn
geen op of aanmerkingen.
Ingekomen stukken en ander nieuws; aankondiging open kas bij Frank en Diane
Thijs op 30 en 31 mei, te Zoersel in België, verder dat de Groenmarkt in Goes
verplaatst is naar het Omnium eveneens in Goes.
Han Mesu laat weten dat Toon Keukelaar een oud-lid van de afdeling is
overleden.
Rondvraag; Tonnie de Rijke laat weten dat hij aan het opruimen is en daarbij een
hoop potten is tegengekomen mochten er leden belangstelling voor hebben dan
kunnen ze erom komen.
Er wordt gevraagd of Sandra Kingsland de spullen die zij nog heeft van de

vereniging al heeft overgedragen aan de nieuwe bestuursleden, dit is niet het
geval. Er zal dan ook opnieuw een poging worden ondernomen om in contact te
komen met Sandra.
Praatje van Han; gaat vanavond over Strombocactus disciformis een plant
afkomstig uit Centraal-Mexico, met een platronde vorm en ruitvormige tuberkels
en 2 tot 4 cm grote bloemen. Het is een lastige soort en kan daarom het beste
worden geënt.
Pauze en dit keer geen plantenverloting omdat we dat de vorige keer zijn
vergeten te regelen.
Verder met de quiz gemaakt door Piet met een 20-tal vragen samengesteld uit
de Succulenta’s van vorig jaar, is toch nog lastig maar wel leuk om te doen, de
Succulenta’s van dit jaar iets beter lezen er van uitgaand dat Piet volgend jaar
weer een dergelijke quiz voor ons wil maken.
Nadat we de antwoorden op de vragen hebben bekeken is het bijna kwart voor
elf en besluit Piet deze bijeenkomst.
Herman Weezepoel, secretaris.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Verslag van de open dag gehouden op zaterdag 28 mei 1988.
Deze dag is boven verwachting een groot sukses geworden, nadat het s'morgens
aanvankelijk vrij rustig was heeft het in de loop van de dag bij verschillende leden
werkelijk storm gelopen.
Het is bijzonder fijn te merken dat er voor onze hobby nog zoveel belangstelling bestaat,
vele mensen wisten nog niet van ons bestaan af en lieten zich uitgebreid informeren, ze
waren dan ook vol lof over zoveel moois. Ook werden er vele planten verkocht, al dan
niet bloeiend en opvallend hierbij was dat de mensen verbaasd waren over de lage prijzen
die wij gewoon zijn. Velen waren zeer verrast over zoveel gastvrijheid, er werd dan ook
uitgebreid koffie en thee geserveerd, hetgeen uitermate gewaardeerd werd. Er waren zelfs
enkele Belgiesche liefhebbers naar Zeeland afgereisd en die waren ook zeer content over
onze verzamelingen. Een aantal bezoekers was ook geintresseerd in onze afdeling zodat
we hopelijk weer enkele nieuwe leden kunnen inschrijven.
Het aantal bezoekers per kas:
dhr. Dekker 200
dhr. Mesu 100
dhr. Wondergem 80
dhr. v.d.Linde 70
dhr. Markusse 50
dhr. Spee 30
Totaal 530
De deelnemers zijn unaniem van mening deze opzet volgend jaar te herhalen en hiervan
een jaarlijks evenement te maken, waarbij zich zeker nog meer deelnemers zullen
aansluiten. Hierbij ook nog opgemerkt de goede publikaties in de diverse kranten, wat
zeker van invloed was op het aantal bezoekers, dank hiervoor aan dhr. Dekker. Verder
gaat onze dank uit naar alle deelnemers en medewerkers die door hun grote inzet deze
dag hebben doen slagen.
G. Spee secretaris.

Uit den ouden doosch.
In de bibliotheek is de CD opgenomen met daarop de Succulenta's van 19191943. 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.
VAN DEN BOUWMEESTER.
Zou ik plaats durven verdringen aan de mij altoos meest welkome
plantenbeschrijvingen in „Succulenta"? 'k Moet, want waar ik misschien nuttig
kan wezen, daar hebben anderen mij nuttig geweest. Bij een mijner cliënten
geroepen om z'n kweekkas te laten opknappen, meen ik het niet van belang
ontbloot de daar door mij aangewende oplossingen te laten kennen, temeer daar
er bij velen dezelfde zwakke punten zich altoos herhalen. 't Ergste zijn er telkens
de deuren aan toe. Meest allen onderaan „erg gesteld". Scharnieren verwijderen,
welke door het roesten der schroeven bijna niet los te maken zijn — ook bij een
herhaald afnemen verloopen schroefgaten en koppen veel. Vervangen door
„paumelles" (deurhengsels) welke toelaten de deur uit te haken. Deze aldus
behandelbaar zijnde, kan op haar onderkant, zonder te veel inspanning, een
paar laagjes verf bekomen — (opgepast voor „carbolineum" of dergelijke, welke
diep in de houtvezels dringen en de schildering der zijden zouden schaden, ja
zelfs onmogelijk maken). Aldus behandeld kan praktisch geen vocht meer
onderin, wat 't behoud van stijlen, enz. medebrengt. 'k Vraag tevens de aandacht
voor de bovenzijde der naar buiten opendraaiende deuren — hier kan 't zelfde
middel dienstig wezen, liefst nog een zinken „afdekbandje" l cm. aan beide zijden
omgezet. Bij de bovenstaande „invalide" deuren hoort natuurlijk een krijssend,
piepend en niet sluitend slot. — Beproef eens een scheepsslotje (binnenwerk
gansch in koper). — Goed onderhouden zal dit jaren meegaan en . . . . sluiten.
Dan de buitenverzorging der kas - - telken jare die schildering en toch nog
lekken. Bij het vernieuwen van een ruit, deze onderaan afronden, zoodat ze in
het midden ± 2 à 3 c.m. doorhangt. - - Het water loopt dan naar dit midden en
drupt daar op de onderstaande — aldus 't mastiek zooveel mogelijk ontlastend,
wat, bij gewoon recht afgesneden ruiten juist andersom geschiedt, waar de
zijden het water o. z. t. z. aanzuigen en 't daar afgeven op het onderstaande
stopwerk, wat zich van ruit tot ruit herhaalt. — Is er nu tusschen mastiek en deze
ook maar een zwak plekje, zoo wordt dit telkens en telkens bewerkt en eindigt
natuurlijk met een lek te veroorzaken. Verder nog de zoo licht gedeukte en
gescheurde zinken afvoerbuizen. Moeten er duchtige herstellingen gebeuren,
vervang hen dan door „asbest" leidingen, welke ongeveer gelijke weerstand
hebben als ijzeren, doch „roestvrij". — De leiding aldus van goot tot waterbak in
zelfde sterk materiaal (aaneenvoegen met een zacht blijvend mastiek).
H. RAMSDONCK (Antwerpen).
HOUTSKOOL.
Hoe goed het is, dat de grond van onze kaktussen wat houtskool bevat, zullen
de meesten onzer wel weten en wie het nog niet weet, moet maar eens

opzoeken, wat Duursma er op blz. van „Onze Cactussen" van zegt. Hoe
houtskool te krijgen, schijnt een lastiger vraag te zijn, daarom wil ik er hieronder
wat over zeggen. Mijn eerste leveransier was de bakker. Die stookt zijn oven nog
met takkenbossen. De knecht bracht mij een zak vol. Er zat nogal wat houtas
tussen, maar 't was te gebruiken. Later klampte ik mijn kleermaker aan. Ik wist,
dat houtskool gebruikt werd, om de persijzers te verhitten. Het antwoord was, dat
hij elektriese ijzers gebruikte, maar dat hij nog wel wat hebben zou en bij het
nieuwe pak kwam een zak houtskool, grote en kleine stukken, die met de hamer
nog flink vergruist moeten worden. Deze zomer logeerde ik in Thüringen. Toen
we de meegebrachte kaktussen planten zouden, vroeg ik, of mijn vriend nog
houtskool had. Het vorige jaar hadden we op onze zwerftochten door de
Thüringse bossen een paar maal bij uitgebrande vuurtjes wat houtskool
opgezocht en meegenomen. Daar was niets meer van, maar hij had wat beters.
Hij kwam aandragen met een pondszakje vol glimmende, kleine stukjes, 't leek
wel lijnzaad. Dat mengde hij door het voer van zijn postduiven. Ik schepte een
lepel vol door de grond van iedere pot en nam me voor eens te kijken, of het hier
in Holland ook te koop was. Voor een paar weken gaf mijn buurman —
pluimveevoederhandelaar — mij een prijslijst van zijn artikelen. Bij de
raadgevingen voor kippenhouders las ik: „dat tevens aan te bevelen is om naast
een bakje voor grit, ook een bakje voor houtskoolkorrels te plaatsen, daar elke
kip hieraan behoefte heeft." Bij navraag bleek er geen houtskool voorradig te
zijn, maar spoedig kreeg ik de boodschap, dat er met de nieuwe aanvoer van de
fabriek ook een baaltje houtskoolkorrels meegekomen was. Het was prachtig in
orde. Mooie kleine stukjes, zo groot als een erwt. Ik heb er dadelik 5 K.G. van
besteld. 't Lijkt me net iets voor onze kringbesturen of voor leden, die samen er
wat van bestellen willen. Zo nodig geef ik graag het adres op.
D.b.T. & B.TH.K.
ALARMAPPARAAT.
Aangezien het bij vele
cactusliefhebbers, die hunne
planten buiten in een kasje of
in een serre hebben staan,
gedurende de wintermaanden
tijdens een strenge
vorstperiode, wel eens vaak zal
voorkomen, dat men zich
ongerust zal maken over een te
lage temperatuur, des nachts
vooral, is nevenstaand
apparaatje bedacht. Het
onnoodig opstaan in den nacht
om den kachel te inspecteeren,
met alle bezwaren daaraan
verbonden, kan hiermede
worden vermeden. Het toestel

bestaat uit drie hoofdonderdeelen, n.l. een kolf A, een zaklantaarnbatterij of accu
B en een electrische schel C. De inrichting ervan is zeer eenvoudig en kan door
ieder amateur worden vervaardigd. De glazen kolf A is luchtdicht afgesloten met
een doorboorde gummikurk, waardoor de U-vormige buis steekt. De kolf moet
van te voren goed gedroogd zijn met alcohol. In de U-vormige buis bevindt zich
onderin kwikzilver. Het andere einde van de U-vormige buis is open en
aanmerkelijk langer. Zooals op de afb. te zien is, steekt het koperdraad, dat
verbonden is met één pool der zaklantaarn door de gummikurk heen in de kolf
en terug in de U-vormige buis, doch raakt het kwik niet bij kamertemperatuur. In
de linksche helft voor de U-vormige buis steekt ook een koperdraad, dat zich
steeds in het kwik moet bevinden en is aan het andere einde verbonden met een
der klemschroeven van de schel. Verbinden we nu nog de andere klemschroef
der schel met de 2e zaklantaarnpool, dan is 't apparaat gereed. Daalt de temp.
nu aanmerkelijk, b.v. tot 40° F. dan zal de lucht in kolf A, zoodanig van druk
verminderen, dat het kwik rechts stijgt, tot aan het koperdraad. Hierdoor is de
keten gesloten en zal de schel vervaarlijk gaan rinkelen. We kunnen, b.v. door
de hoeveelheid kwik, zorgen, dat dit op ± 40° F. zal geschieden. De kolf plaatsen
we nu in de kas; de koperdraad wordt buiten aangewend in den vorm van
loodkabel en binnen kan gewoon geïsoleerd draad dienst doen. De batterij en
schel bevinden zich in de slaapkamer van den eigenaar, die hier bovendien nog
een schakelaar tusschen kan voegen, waardoor hij, gewekt zijnde, het hinderlijke
bellen kan afzetten. Vóórdat de temperatuur mogelijk eens te laag zou worden,
is men dan in de gelegenheid zijne maatregelen te treffen en zoodoende zijne
planten van een wissen ondergang te redden.
Zeist, Nov. '31. H. OCKERS.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Dejo mi corazon en Mexico
REISVERSLAG MEXICO 2013 – 16 oktober t/m 11 november.
Bertus Spee

26 okt. Areponapuchi – Mesa de Arturo – Creel.
Vandaag willen we naar Urique rijden, na een stevig ontbijt in San Rafael gaan
we verder zuid naar Bahuivicho, het is nog flink koud buiten, hooguit 10 graden,
over een bosrijke hoogvlakte heen passeren we dit stadje en gaan verder
onverhard, het is nog steeds erg bosrijk en we hebben maar zelden een mooi
uitzicht over de omgeving, na een stevige rit komen we door Mesa de Arturo en
hier begint de weg te dalen de barranca in, het blijft maar dichtbegroeid en er is
niks te zien, we besluiten dan ook terug te keren naar Creel, we maken nog
diverse stops en vinden alleen Echinocereus salm-dyckianus en scheerii
alsmede mooie Agave wocomahi, deze moeten hier veel kou kunnen verdragen,
eind van de middag arriveren we in Creel en nemen onze intrek in Hotel Pinos,
er zijn hier heel veel hotels en zodoende zijn de prijzen ook laag, iedereen heeft
het voor vandaag wel gehad en we gaan al vroeg slapen, mijn verkoudheid
wordt er niet beter op door de koude lucht en ik voel me wat koortsig, morgen
maar eens een dokter opzoeken.
Afgelegd: 208 km.

27 okt. Creel – La Bufa – Guachochi.
Vanochtend zijn we wat aan de late kant, we ontbijten uitgebreid en rijden
vervolgens de CHI 25 op richting Batopilas, langs deze weg al gelijk mooie
landschappen, dit vraagt de nodige fotostops, aan planten zien we opnieuw
Agave wocomahi en Ech. salm-dyckianus, bij km 149 spotten we Agave
multifilifera en bij km 157 Yucca madrensis, verderop komen we in Samachique
aan en volgen nu de CHI 185 naar Batopilas, deze weg is nu ook geasfalteerd
en al vlug dalen we de barranca in van de Rio Batopilas, na 20 km doemt er vlak
voor La Bufa een probleem op, de nieuwe weg is tijdelijk afgesloten, er wordt
nog volop aan gewerkt, er is een omleiding via een smal en steil weggetje dat de
diepe canyon in daalt, met onze auto lijkt dit geen goed plan zodat we maar
terugkeren naar Samachique, hier volgen we de CHI 23 verder naar Guachochi,
we rijden nu ruim 80 km over een hoogvlakte met veel cultuurgebied en zijn al op
tijd op de plaats van bestemming, hier vragen we eerst naar een dokter en
worden dan door een politieagent naar een ziekenhuis gebracht, hier worden we
vriendelijk ontvangen en ik wordt nu gelijk onderzocht en behandeld, een flinke
spuit tegen de koorts en een antibiotica kuur, we vragen om de rekening maar
alles is hier gratis, dat is nog eens service, we bedanken deze mensen hartelijk
en gaan dan op zoek naar onderdak, we komen terecht in Hotel El Alviane en zo
komt alles weer goed.
Afgelegd: 216 km.
Wordt vervolgd

Afzender: redactie Zeeculenta
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4333 KL Middelburg

