ZEECULENTA

24e Jaargang juni 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 NL39 INGB 0002645478 t.n.v. Succulenta Zeeland te Middelburg.
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Uitnodiging.
Voor de bijeenkomst te houden op vrijdag 26 juni 2015.
Let op gewijzigde aanvangstijd 19.00 uur.
Deze bijeenkomst is op locatie namelijk bij;
Adri van Liere,
Havenweg 18a,
4455 AP Nieuwdorp.
Voor die leden die van plan zijn hier naartoe te komen is het raadzaam
om tussen 17.00 uur en 18.00 hun e-mail te bekijken, omdat dan beslist
wordt of de bijeenkomst doorgaat ja of nee.
Deze beslissing zal dan aan de leden worden verstuurd, zodat men niet
voor niets naar Adri gaat. Er komt dus sowieso een mail.

Dit omdat Adri bij slecht weer geen ruimte heeft om veel mensen te
ontvangen, er is voor deze bijeenkomst geen alternatief programma hierdoor
vervalt dan deze bijeenkomst.
De eerstvolgende is dan op 28 augustus.

Namens het bestuur, Herman Weezepoel, secretaris.

Programma 2014 – 2015
28 augustus foto’s van eigen leden
25 september algemene plantenkeuring
30 oktober lezing
27 november foto’s van eigen leden
december 2015 geen bijeenkomst

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

Kort verslag van de bijeenkomst gehouden op vrijdag 29 mei 2015.
Om acht uur opent onze voorzitter Kees de Bonte deze bijeenkomst.
Aanwezig zijn 16 personen onder wie Diederik Quaars die na het diverse
malen bezoeken van onze open dag besloten heeft lid te worden van de
afdeling. Ook een extra welkom voor Mevr. Rijk die na een tijdje afwezig te
zijn geweest wegens een operatie weer aanwezig is.
Met kennisgeving afwezig zijn Ad en Ria Uijtdewilligen verder geen
afmeldingen. Tonnie de Rijke is ook afwezig en Han Mesu vertelt waarom,
Tonnie heeft problemen met zijn hart en is in Antwerpen in het ziekenhuis,
Joke van Lavieren zal namens de afdeling een kaart sturen.
Extra verloting er zijn vanavond een vijftal planten geschonken door Han en
Kees.
Er zijn geen ingekomen stukken, ander nieuws is een mail door Koos de Meij
doorgestuurd naar alle leden over de excursie van de afdeling West- Brabant
naar een drietal kwekers in Duitsland waar nog deelnemers voor werden
gezocht.
Notulen (kort verslag) van de vorige bijeenkomst worden ongewijzigd
goedgekeurd, er zijn geen op- of aanmerkingen.
Promotiedag bij Groenrijk in Middelburg, hier viel de belangstelling van het
aanwezige publiek voor onze stand behoorlijk tegen over een hele dag zijn
er 3 mensen geweest die wat wilden vragen over cactussen, maar gelukkig
was er voor de leden die er stonden genoeg om naar te kijken en hebben ze
zich deze dag wel vermaakt.
Rondje open dag, alle deelnemers zijn zeer tevreden over het verloop van
deze dag, het aantal bezoekers varieerde van 12 tot 50 en bestond zowel uit
liefhebbers uit België en Nederland alsook mensen uit de omgeving van de
deelnemers die gewoon eens een kijkje kwamen nemen. Zeker voor
herhaling vatbaar, alleen de publiciteit in de lokale kranten zou wel beter
kunnen.
Han doet verslag van de groenmarkten in Goes en Zierikzee waar op beidde
dagen het aantal bezoekers vanwege het slechte weer toch wel tegenviel, in
Goes was er veel wind en stonden we op een nieuwe locatie en in Zierikzee
was er veel wind en regen. Desondanks is er in Goes voor € 136 verkocht en
in Zierikzee voor € 92 wat voor de club € 57 opleverde hier moet dan wel de
kraamhuur nog af, zodat er per saldo € 2 overblijft.
Pauze met wat lekkers verzorgd door Joke vanwege het 50-jarige jubileum
(50 jaar lid van Succulenta) van Han en plantenverloting de verloting heeft €
21,25 opgebracht.
Dan verder met foto’s van eigen leden, Adri van Liere, Han dankzij Tommie
Andriessen, Marcel Stolk en ondergetekende hadden foto’s meegenomen.
Koos had ook foto’s maar die hebben we wegens tijdgebrek niet meer
gezien, misschien een andere keer nog, dit kwam omdat we nog foto’s
gingen maken van de aanwezigen samen met Han en het al tien voor elf
was. Na het nemen van de foto’s besluit de voorzitter om elf uur deze
bijeenkomst.
Herman Weezepoel, secretaris.

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

28 okt. Guachuchi – Sinforosa – Hidalgo de Parral.
We beginnen de dag om 8 uur met ontbijt en koffie, vervolgens rijden we zuidwaarts
naar Sinforosa, we volgen de slechte onverharde weg over een hoogvlakte, dan
komen we bij een hek en betalen hier wat om het privéterrein op te mogen, na
eenkilometer komen we plots bij een mirador en kijken hier uit over een
ongelooofelijkgroot canyon gebied, hier komen 3 rivierkloven bij elkaar en dit is
bekend als Cumbres de Sinforosa, er staat hier een koude wind en de zon laat het
ook wat afweten,

Het berggebied bij Sinforosa
we kijken hier een paar uur rond en noteren o.a. Agave wocomahi, Agave shrevei
ssp. magna, een groot wordende soort, deze staan juist in bloei, verder nog
Dasylirions en Echinocereus rischeri, wat dieper het dal in groeit ook Mam. senilis,
rond de middag rijden we terug naar Guachuchi en zien onderweg ook nog Agave
parryi.

We lunchen in de stad en rijden dan verder oostwaarts via de CHI 23 richting Parral,
ook weer door een mooi en afwisselend gebied, bij km 120 stoppen we aan een
hoge rotspartij en vinden hier grote clusters van Mam. senilis en ook Echinocereus
polyacanthus, bij km 74 zien we vervolgens een terrein vol grote clusters Agave
parryi en ook weer Mam. gummifera.

Agave parryi
Het begint al vroeg donker te worden, de wintertijd is inmiddels ingegaan en het is
ook flink bewolkt, we blijven door de bergen slingeren met mooie panorama’s,
voorbij Balleza komen we op de MEX 24 en maken hier nog een praatje met de
vriendelijke jongens van een controlepost, de laatste 30 km naar Parral rijden we in
het donker en hier aangekomen zoeken we ons vorige hotel weer op, dit blijkt echter
volgeboekt evenals de meeste andere hotels, aan de zuidkant van Parral komen we
dan bij Hotel El Camino Real terecht, hier is plaats genoeg, ik ga vroeg onder de wol
om uit te zieken, de anderen gaan nog wat eten en zo eindigt een dag vol
verrassingen.
Afgelegd: 240 km.

29 okt. Hidalgo de Parral – Jiminez – Bermejillo.
Door het zomer en wintertijd gedoe zijn we vandaag een uur later op pad, al vlug
zijn we de stad uit en gaan oostwaarts richting Jiminez via de MEX 45, een lange
kaarsrechte weg ligt voor ons, na 35 km slaan we linksaf en rijden richting El
Dorado, na een km stoppen we onder aan de eerste heuvel, het is vandaag weer
wat bewolkt en ook nog fris, we lopen de heuvel op en noteren hier talrijke planten
zoals Mam. pottsii en lasiacantha, Echinocereus enneacanthus en pectinatus,
Escobaria tuberculosa, Thelocactus pottsii, Coryphantha, Yucca’s en Dasylirions, na
een flinke wandeling rijden we verder naar Jiminez en draaien hier zuid de MEX 49
libre op, aan km 185 stoppen we bij de eerste heuvels op de grote vlakte en gaan
op onderzoek uit, onder aan de heuvel al gelijk prachtige Echinomastus durangensis
en hogerop Fero. hamatacanthus, Coryphantha, Echinocereus pectinatus en
enneacanthus, Yucca rostrata en torreyi en Runyonia longiflora, ook zie ik hier nog
en grote vogelspin in een holletje.

Ferocactus hamatacanthus
Dan moet er geluncht worden en stoppen we in Ceballos, dit kost veel tijd, hierna
maken we de lange oversteek door de Bolson de Mapimi, een enorme grote vlakte,
eind van de middag komen we in Bermejillo aan en vinden onderdak in Hotel
Bermejillo, ik ga wat rusten en de anderen rijden nog even westelijk van Bermejillo
om een Ariocarpus intermedius te zoeken, dezelfde plant van enkele jaren eerder
staat er nog steeds, het is al donker als ze terugkomen.
Afgelegd: 288 km.

30 okt. Bermejillo – Mapimi – Torreon – San Pedro.
Vandaag hebben we wat sluierbewolking en het is lekker warm, ook mijn laatste
medicijnen ingenomen, het gaat nu flink vooruit, we ontbijten bij een OXXO en rijden
vervolgens west de MEX 30 op, bij km 16 stoppen we aan een heuvelrug, deze
staat boordevol Yucca rostrata, we kijken verder rond en zien hier Yucca torreyi,
Coryphantha delaetiana, Thelo. bicolor, Sclerocactus uncinatus wrightii,
Echinocereus enneacanthus en mapimiensis en Mam heyderi, op enkele zwarte
rotsblokken vinden we hier ook mooie Mam. pennispinosa, dan gaat Henk bijna
boven op en ratelslang staan en vinden we nog een mooie vogelspin.

Ratelslang
We rijden dan door naar Mapimi, een authentiek Mexicaans stadje en doen hier wat
boodschappen voor de lunch, vervolgens gaan we naar Minas de Ojuela, een
verlaten mijnstadje, hoog in de bergen van de Sierra El Rosario, we rijden 7 km

omhoog over een smal weggetje en komen dan in een prachtig mooi gebied terecht,
het stadje ligt boven op een bergrug, hierachter is een enorme kloof met daarover
een 300 meter lange en ruim100 jaar oude hangbrug, over de brug heen is nog een
oude mijn te bekijken, we klimmen hier nog wat verder omhoog en genieten van het
geweldige uitzicht, er groeien hier enorm veel planten zoals Escobaria tuberculosa,
Echinocereus mapimiensis, Agave scabra, Yucca rostrata en veel opvallend grote
blauwe Dasylirion wheeleri, na veel foto’s rijden we rond de middag terug naar
Bermejillo en gaan verder zuid naar Torreon, hier pakken we de rondweg en komen
dan op de MEX 40 uit, we volgen deze oostwaarts tot bij La Cuchilla, en kijken hier
de rest van de middag rond op de Sierra Bola,

Astrophytum coahuilense
het is hier erg warm en Andre loopt nog een wespensteek aan zijn oor op, we
vinden hier Mam. grusonii, Thelo. bolaensis, Fero. hamatacanthus, Echinocereus
stramineus en enneacanthus, Cor. macromeris en poselgeriana, Escobaria
tuberculosa en Astrophytum coahuilense.
Rond 5 uur gaan we door naar San Pedro de las Colonias en vinden onderdak in
Hotel La Mision, het is inmiddels flink bewolkt en begin van de avond regent het een
poosje.
Afgelegd: 205 km.
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