ZEECULENTA

24e Jaargang augustus 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.
Bestuur :
Kees de Bonte
Herman Weezepoel
Piet van De Vrede

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Secretariaat :
Vlaamseweg 5
4458 ND ’s-Heer Arendskerke
Tel.: 0113 – 231067
e-mail : herman05@xs4all.nl
Redactie :
Tonnie de Rijke
Piet van de Vrede

Redactie :
Noordweg 444
4333 KL Middelburg
Tel.: 0118 – 615047
e-mail : thonderi@hetnet.nl
Website :
www.zeeculenta.nl

Hoofdredacteur
Redacteur

UITNODIGING
Voor de bijeenkomst te houden op vrijdag 28 augustus 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.

5.

Foto’s van eigen leden

6.

Sluiting.

Namens het bestuur, Herman Weezepoel, secretaris.
Programma 2014 – 2015
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.

Terugblik op de uitgaansdag:
Zaterdag 20 juni zijn 11 leden op kasbezoek geweest bij 4 leden van de
afdeling Succulenta Zeeland. We startten om 8.00 uur vanaf de
Broekpolderlaan en rond 9.30 uur arriveerden we bij Adrie van Liere in
Nieuwdorp. Na een hartelijke ontvangst met koffie en de bekende Zeeuwse
bolussen mochten we zijn kas en tuin bezichtigen. De geweldige aantallen
en variëteiten in de kas en een grote beteelde oppervlakten van de moes en
fruittuin verbaasde ons en over elke plant had onze gastheer wel iets te
vertellen. We hadden 2 uur ingepland voor dit bezoek, maar hier kwamen tijd
te kort, met de tijd die we voor hem hadden gereserveerd. We namen
afscheid om Bertus Spee in Borssele op tijd te kunnen bezoeken. Deze
cactusauteur en motorfreak verwelkomde ons in zijn meer dan volle rotstuin
en cactuskas. Ook hier weer een uitgebreid assortiment in vele vormen en
maten. Heel veel zelf gezaaid en alles op naam! Het is vooral heel frappant
hoe Bertus elke ruimte benut om er een succulent te laten groeien! Ook hier
kwamen we ogen en oren tekort, Bertus bravo en ga zo door!
Rond 13.00 uur kwamen we aan bij Herman Weezepoel en zijn echtgenote
in ‘s Heer -Arendskerke, die ons verwelkomde in een “mediterrane” tuin, in
zoverre dat in Nederland mogelijk is. We verbaasden ons over de grootte
van de kassen en tuin. De vijver met zijn koikarpers en steuren, palmen,
yucca’s en de totale aankleding maakte diepe indruk op ons. Een tuin zoals
het hoort! Hier konden we tegen een vriendenprijs planten aanschaffen en
daar werd gretig gebruik van gemaakt. Ook op dit adres werden we
getrakteerd op koffie met bolussen op het gezellige terras. Jawel, we gingen
deze Zeeuwse roem hooglijk waarderen!
Als laatste bezochten we Ineke en Piet van de Vrede te Oost Souburg.
Hoewel in het dorp gelegen bezaten ook zij een mooie diepe tuin die tot het
laatste puntje was beplant met min of meer bekende en minder bekende
prachtige planten. De cactus kas was modern en met een opvallende
Conophytum en Lithops verzameling. Hier was koffie, thee of fris eveneens
ons deel. Rond 16.00 uur vertrokken we, op Gerard Rutten en zijn mede
inzittenden na, huiswaarts. Gerard moest nog even een ommetje maken
naar de laatste de Herdt man in België. Dat was eveneens goed om de
oudste Ariocarpussen van de lage landen te zien voor zijn mede passagiers.
Rond 17.30 uur arriveerden we in Honselersdijk en konden we terugzien op
een zeer geslaagde dag. De te bezoeken adressen, het weer, de omgeving
en de planten en vooral de deelnemers maakten deze dag tot een der betere
cactusdagen.
We waren onder de indruk van de schoonheid der planten, de kennis der
mensen over de hobby en vooral de genoten gastvrijheid van de Zeeuwse
succulentenliefhebbers.
Voor dit alles onze hartelijke dank en bij dezen en tot ziens!
Afdeling Haag- en Westland.

Programma ELK 2015
11 sept. 2015
10.30-15.00
 Opstelling beurs
15.00-19.30:
 Beurs
 Conferentiezaal: Expo Cactushobby
20.00
 Opening
 Lezing : Ein lautloses Adieu - das Verschwinden der Kakteen in
Südwest-Brasilien A silent adieu - The extinction of cacti in SW
Brazil / Dr. Pierre Braun (D)
Vers 21.45
 Réunion des francophones, salle 7
 Bar: Gezellig samenzijn
12 sept. 2015
8.30-18.30
 Beurs
 Conferentiezaal: Expo Cactushobby
10.00
 Lezing : Epiphytes for Everyone / Dr Mark Preston (UK)
15.30
 Lezing: Plantes remarquables de Madagascar / Alain Christophe (F)
19.00
 Bar: Receptie
20.00
 Restaurant: Feestmaaltijd
13 sept. 2015
8.30-11.00
 Beurs
 Conferentiezaal: Expo Cactushobby.
9.30
 Lezing: California & Arizona in geuren en kleuren .
André van Zuijlen (NL)
11.00
 50 jahre ELK - 50 jahre Brasilianische kakteengeschichte –
50 years ELK - 50 years history of cactus exploration in Brazil,
Dr. P. Braun

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

31 okt. San Pedro de las Colonias – Quatrocienegas.
Vandaag is het onbewolkt en lekker zonnig, na een bezoekje aan de OXXO
laten we San Pedro achter ons en rijden noord de MEX 30 op, Andre heeft
veel last van de wespensteek dus de ziekenboeg is ook weer gevuld, over
de grote steeds kaler wordende zandvlakte van de Desierto de Mayran rijden
we naar de bergrug van de Sierra Las Delicias, langs de weg staat overal
water en is het groen, er is hier dus veel water gevallen.
We maken 2 stops in de Cañon de Ventanillas, bij km 213 en km 211, op het
vlakke terrein vinden we talrijke Echinocactus horizonthalonius en prachtige
Coryphantha poselgeriana,

Coryphantha poselgeriana
de Occotillos die hier groeien zitten vol in het blad en we zien ook nog een
grote cluster Mam. grusonii, we klimmen een flinke heuvel op en noteren hier
Mam. lasiacantha, grusonii en pottsii, Cor. neglecta, Thelocactus bicolor,
Epithelantha greggii en Echinocereus enneacanthus en stramineus, hier
moet ook nog Agave victoriae-reginae groeien, we vinden ze echter niet.

Dan steken we de grote vlakte Llano La Coyote over, hele stukken staan
onder water en overal groeien geelbloeiende eenjarige planten, de volgende
stop is vlak bij de zijweg naar Las Margaritas, hier kijken we op en kale
heuvel met duizenden Grusonia bradtiana, er groeien hier spierwitte
Echinocereus stramineus met ook nog een cristaat en talrijke grote E.
horizonthalonius, Mam. pottsii en Escobaria tuberculosa.

Escobaria tuberculosa
Na nog enkele korte stops rijden we door naar Quatrocienegas en boeken
hier 2 kamers in Hotel Marielena, we drinken wat en Andre, die koorts heeft
kruipt gelijk in bed, daarna rijden we naar het natuurpark van Quatrociengas
om het beschermde gebied te bekijken, we krijgen een gids mee en rijden
dan naar de Dunas de Yeso, een heel bijzonder gebied met witte
zandduinen, hier maken we prachtige landschaps foto’s, er groeien alleen
Dasylirions en Yucca torreyi en ook El Castillo is heel fotogeniek, net een
zandkasteel, we rijden terug naar het bezoekers centrum en kunnen ook nog
naar Pozo Azul, een van de warme bronnen welke hier een ondergrondse
rivier vormen, er komen hier unieke vissoorten voor. Tegen de avond zijn we
terug en besluiten de dag met een biertje en eten.
Afgelegd: 246 km.

Wordt vervolgd
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