ZEECULENTA

24e Jaargang september 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
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4333 KL Middelburg
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UITNODIGING
Voor de bijeenkomst te houden op vrijdag 25 september 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.

6.

Algemene plantenkeuring, vanavond twee groepen namelijk cactussen en
andere succulenten (denk hierbij aan vetplanten, lithops, euphorbia’s,
caudexen enz.)In iedere groep zijn er drie categorieën namelijk t/m 7 cm,
8 t/m 12 cm en groter dan 12 cm. Voor iedere categorie mag men
maximaal drie planten inleveren, dus 18 planten maximaal.
Sluiting.

caudexen
enz.)Herman Weezepoel, secretaris.
Namens
het bestuur,

In iedere groep zijn er drie categorieën namelijk t/m 7 cm, 8 t/m 12
cm en groter dan 12 cm. Voor iedere categorie mag men maximaal
Programmadrie
2014
– 2015inleveren, dus 18 planten maximaal.
planten
30 oktober foto’s van eigen leden
27 november lezing
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
28 augustus 2015.
Om acht uur opent onze voorzitter Kees de Bonte deze bijeenkomst,
aanwezig zijn 13 leden.
Met kennisgeving afwezig zijn Joke van Lavieren en Adri van Liere.
Extra verloting er zijn vanavond een tien prijzen te vergeven,
geschonken door Kees, Han Mesu en Bertus Spee dus voor bijna
iedereen een prijs.
Ingekomen stukken en ander nieuws; er is niets ontvangen behalve een
mailtje van Leen Stolk dat hij Zeeculenta nog niet had ontvangen, dit is
voor de volgende keer opgelost omdat bleek dat zijn e-mailadres fout in
onze verzendlijst stond, dit is nu gewijzigd dus nu hopen dat het
volgende maand wel goed komt.
Tonnie de Rijke is er ook niet omdat het nog steeds niet helemaal goed
gaat met hem, na zijn operatie is hij nu bezig met revalideren en gaat
het langzaam de goede kant op.
Rondvraag; Bertus vraagt of er al een nieuwe ledenlijst is en die is er,
iedereen zal deze van de maand ontvangen zodat we weer helemaal
up-to-date zijn.
Verder wordt er een nieuwe kascontrolecommissie benoemd voor 2016,
dit zijn Ad en Ria Uijtdewilligen geworden.
De workshop enten bij Han eerder dit jaar bij Han thuis mag geslaagd
genoemd worden en is volgens de deelnemers hieraan zeker voor
herhaling vatbaar.
Han heeft ook nog een tip, zaai eens op koffiedik hij heeft het gedaan
en het is gelukt het zaaisel wel afdekken met fijn grind.
Pauze en toch een plantenverloting, ondergetekende was deze
vergeten te vermelden in de agenda.
Marcel Stolk had ook nog een aantal plantjes over en deze worden bij
de planten die Kees al meegenomen had voor de verloting gedaan en
daarom zijn er 2 plantjes per lot te winnen, opbrengst van de verloting is
22.50 euro geworden.
Dan gaan we verder met foto’s van eigen leden en dit keer zijn het
foto’s van Koos de Meij, we zien foto’s van een excursie naar België
een aantal jaren terug, verder foto’s van een cactuspark in Monaco en
Japan. In oktober hebben we dan foto’s van Leen Stolk over Kenia.
Elf uur geworden sluit de voorzitter deze bijeenkomst.
Herman Weezepoel, secretaris.

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

1 nov. Quatrocienegas en omgeving.
We hebben besloten om hier nog een dag te blijven, er is nog zoveel te
zien, na de OXXO koffie rijden we noord richting Ocampo, door een
canyon heen stoppen we al aan de eerste heuvels en maken hier een
flinke wandeling over de bergkam, het is nog fris maar wel volop
zonnig, al snel vinden we vele planten, E. horizonthalonius, Cor.
poselgeriana en neglecta, Ariocarpus fissuratus in bloei,

Ariocarpus fissuratus in bloei en Grusonia bradtiana
Mam. pottsii en lasiacantha, Epithelantha greggii, Escobaria
tuberculosa, Yucca rostrata, Echinocereus stramineus en pectinatus en
Lophophora williamsii, het is ongelofeloos mooi hier, na vele foto’s
komen we terug bij de koets en rijden via Quatrociengas langs de
spoorlijn westwaarts, onder langs de Sierra La Madera hobbelen we
zo’n 15 km tot bij een kale heuvel in de vlakte, we lopen hier naar toe
maar op Grusonia’s na groeit er erg weinig, dan gaan we een km of 10

terug en lopen vervolgens een van de uitlopers van de hoge bergrug
op, wat we hier zien is niet te beschrijven, honderden bloeiende
Ariocarpus fissuratus van klein tot groot, verder weer Loph. williamsii,
Cor. poselgeriana, E. horizonthalonius, M. pottsii en Escobaria.
Het is nu erg warm geworden en we rijden terug naar Hotel Marielena,
het gaat niet zo best met Andre dus gaan we eerst naar het ziekenhuis,
hier wordt hij wat opgelapt en met een tas vol medicijnen kunnen we
een uurtje later terug naar het hotel, de zwoele avond wordt verder
besteed met eten en de nodige drankjes.
Afgelegd: 52 km.
2 nov. Quatrocienegas – Monclova – Ramos Arizpe.
Andre is weer flink opgeknapt dus kunnen we verder, na een OXXOtje
rijden we richting Monclova ,vandaag is het Dia de la muerte en op elk
kerkhof dat we passeren is het feest, het is vandaag niet druk op de
weg dus zijn we snel door Monclova heen, hier bereiken we de MEX 57
en rijden verder zuidwaarts, bij Santa Theresa gaan we rechts en rijden
tot vlak bij Dolores, in een weiland vinden we nu Ancistrocactus scheeri,
Ech. pectinatus, Coryphantha nickelsiae en Mam. heyderi, op een
heuvel verderop zijn we vlug uitgekeken,

Ancistrocactus scheeri

alles afgetrapt door de geiten, terug op de MEX 57 rijden we door tot bij
La Muralla en stoppen op de pas van de Sierra La Gavia, hier klimmen
we een heuvel op, het waait erg hard op de pas, we zien hier Fero.
pilosus, Sclero. uncinatus wrightii, Ech. pectinatus en stramineus,
Neolloydia, Epithelantha micromeris, Thelo. hexaedrophorus en Cor.
ramilosa. Na de lunch rijden we over een grote vlakte met rechts de
Sierra La Paila, voorbij La Paloma komen we in een heuvelgebied en
stoppen bij km 70, tussen de rode zandsteen blokken groeien hier,
Astrophytum capricorne, Ech. pectinatus en stramineus, Epithelantha
micromeris, Loph. williamsii, Cor. dificilis, Thelo. bicolor en M. heyderi.

Epithelantha micromeris
Dan weer verder richting Saltillo, nog een laatste stop bij km 9, hier
groeien talrijke enorm dikke Echinocactus horizonthalonius,
Epithelantha micromeris, Coryphantha dificilis en Ech. stramineus en
pectinatus, het koelt nu flink af en we rijden door naar Ramos Arizpe,
we kloppen aan bij Hotel Paraiso del Sol voor 2 kamers, na wat relaxen
en een tequila gaan we eten en kruipen al vroeg onder de wol na deze
inspannende dag.
Afgelegd: 286 km.

3 nov. Ramos Arizpe – Huasteca Canyon v.v.
Ontbijtje bij de OXXO, dan rijden we oost de MEX 40 af naar Monterrey,
hier gaan we rechts naar Santa Catarina, bij de plaza weer rechts en na
een paar km komen we bij de Huasteca Canyon aan, hier mogen we
verder het Nationaal Park Cumbres de Monterrey in, het is onbewolkt,
dus prima fotoweer, het is hier op zondag al erg druk met fietsers, we
rijden door naar de stuwdam Rompecitas, er ligt een hele nieuwe weg
en er stroomt nog steeds water door de Rio Santa Catarina, het laatste
stuk moeten we lopen, hier wordt nog volop gewerkt, over de
waterleiding buizen heen komen we onder aan de dam en kunnen zelfs
op blote voeten door de tunnel heen er stroomt nog flink wat water
door, achter de dam is nu een meer en hier kun je niet verder, we
klimmen de 50 meter hoge dam nog op en hebben hier een mooi
uitzicht, na een uurtje rijden we terug en kijken op een groeiplaats van
Echinocereus armatus, er staan mooie grote planten, ook groeien hier
talrijke Agave victoriae-reginae,

Agave victoriae-reginae

wat verder terug aan het begin van de canyon klimmen we vervolgens
een steile bergkam op en hebben hier 100 meter hoger een magnifiek
uitzicht over het prachtige gebied, hier groeien Agave bracteosa,
lophantha en victoriae-reginae, Epithelantha unguispina,
Mam, chionocephala, Ech. stramineus, Neolloydia conoidea, Escobaria
roseana en Lenophyllum gutattum.

Neolloydia conoidea
Na de lunch rijden we terug richting Saltillo en gaan naar de heuvels bij
de kruising van de MEX 40 en MEX 57, we maken hier een flinke
wandeling en noteren Thelo. rinconensis en bicolor, Ario. retusus,
Loph. williamsii, Echeveria strictiflora, Agave v-r nickelsiae en de
hybride x scabra, veel van deze mooie planten zijn nu helaas
aangevreten door het vee. Het is al bijna donker als we terug bij de
koets zijn, dan terug naar het hotel, wat relaxen en daarna eten, na een
paar tequila’s is het lekker slapen.
Afgelegd: 177 km.
Wordt vervolgd
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