ZEECULENTA

24e Jaargang oktober 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 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.

Plantenverloting, planten komen van Bertus Spee en Herman Weezepoel.

6.

Foto’s Kenia door Leen Stolk.

7.

sluiting

Namens het bestuur, Herman Weezepoel, secretaris.
Programma 2014 – 2015
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 25
september.
Even over achten opent Piet van de Vrede deze bijeenkomst hij
vervangt onze voorzitter Kees de Bonte, omdat deze vanavond niet
aanwezig kan zijn. Verder zijn met kennisgeving afwezig Han Mesu,
Marcel Stolk, Ad en Ria Uijtdewilligen, Joke van Lavieren en Vincent
Mareels. Er zijn vanavond acht leden aanwezig (hopelijk zijn er de
volgende keer weer meer) en er is geen extra verloting.
Ingekomen stukken; er is een uitnodiging (zie onderstaande stukje)
Geachte dames en heren secretarissen van de afdelingen van
Succulenta,Tijdens onze laatste ALV in april vorig jaar heeft onze
voorzitter Frans Mommers reeds aangekondigd dat hij de contacten
met de afdelingen wil versterken. Daarom nodig ik u, of een andere
vertegenwoordiger van uw afdeling, uit voor een vergadering met het
bestuur van Succulenta. Het doel van deze vergadering is zoals
gezegd het versterken van de contacten en om te discussiëren over de
toekomst van Succulenta.
Hier is even over gesproken en aan de aanwezige leden is gevraagd of
er iemand was die hier naartoe zou willen gaan, Bertus gaf aan wel te
willen maar bedacht later dat hij dan op reis is en Kees de Bonte heeft
eerder al aangegeven wel te willen gaan omdat hij vind dat de afdeling
wel vertegenwoordigd moet zijn. Het lijkt de aanwezige leden wel nuttig
om over de toekomst van Succulenta te praten maar de meeste denken
dat er weinig zal veranderen.
Ander nieuws is dat de afdelingsgegevens op de landelijke website niet
kloppen, er staan weer de oude gegevens, ondergetekende zal vragen
of deze weer up-to-date gebracht kunnen worden.
Verder vertelde Bertus dat Walter Dams (België) is overleden, sommige
leden van onze afdeling kenden hem.
Ook is er een nieuw cactusboek bestaande uit twee delen met daarin
zo’n 9000 foto’s verschenen in het Engels, prijs nog niet bekend, meer
gegevens op de site van de Engelse cactusvereniging.
Pauze en hierna verder met de plantenkeuring, Leen Stolk, Piet en
Ineke van de Vrede, Mevr. Rijk en ondergetekende hebben samen 37
planten ingebracht die door de aanwezigen worden beoordeeld.
Uitslag bij de cactussen tot 7 cm Piet, 8t/m 12 cm Herman en 12 cm en
groter een gedeelde plaats voor Herman en Piet.
Bij de andere succulenten tot 7 cm Herman en bij 8t/m 12 cm en bij 12
cm en groter Ineke, de mooiste plant van vanavond is van Herman.
Ondertussen is het even na half elf geworden en sluit Piet deze
bijeenkomst.
Herman Weezepoel, secretaris.

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

4 nov. Ramos Arizpe – Concepcion del Oro.
De koffie smaakt weer prima bij de OXXO, hierna rijden we zuid, dwars
door de grote stad Saltillo heen en volgen dan de MEX 54 richting
Zacatecas, het is flink bewolkt en soms valt er wat regen, maar later op
de dag wordt het zonniger, na 17 km rijden we de zijweg naar Gomez
Farias een stukje op en kijken hier in een Yucca filifera bos, tussen de
enorme grote en oude yuccas zijn veel Agave salmiana aangeplant,
waarschijnlijk voor de pulque produktie, in Saltillo wordt hier speciaal
brood mee gebakken, op een enkele M. heyderi na groeit er verder
niks, verder zuid komen we aan de grens van de deelstaat Zacatecas
en hier gaan we opnieuw het veld in, nu wel volop cactussen, we
noteren hier Thelo. hexaedrophorus, Neolloydia conoidea, Mam. pottsii
en heyderi, Coryphantha, Yucca filifera en carnerosea, Echinocactus
platyacanthus en horizonthalonius, Fero. hamatacanthus en pilosus en
Echinocereus pectinatus. Na een uurtje rijden we door naar Concepcion
del Oro om te tanken,

Echinocactus platyacanthus

ook bespreken we het hotel al vast, hierna rijden we een stukje terug en
nemen de afslag naar Melchior Ocampo, door een heuvelachtig gebied
gaan we west en stoppen nu vlak voor Providencia bij enkele lage
heuvels, na de lunch kijken we hier een poos rond en vinden prachtig
bedoornde Thelo. hexaedrophorus, hele grote Neolloydia conoidea, ze
staan bijna in bloei er is te weinig zon vandaag, verder Fero. pilosus en
hamatacanthus, Sclero. uncinatus wrightii en Echinocactus
horizonthalonius en platyacanthus, dan rijden we door naar Melchior
Ocampo, hier zoeken we de weg naar Matamoros, we komen er echter
niet uit, bij het dorp kijken we nog op een heuvel rond en vinden hier

Melchior Ocampo
Echinocereus pectinatus en Sclero. uncinatua wrightii, ook hier is veel
vertapt door de geiten uit het dorp, we keren dezelfde weg terug en
kijken nog op een andere interessant lijkende heuvel rond, we vinden
echter niks nieuws, het lijkt hier vorige winter erg koud geweest te zijn,
we zien veel dode en/of bevroren planten.Terug in Concepcion del Oro
zoeken we Hotel Posada San Javier op en installeren ons, dan
wandelen we het oude mijnstadje in, drinken een biertje in de cantina
en gaan als het donker wordt wat eten.
Afgelegd: 258 km.

5 nov. Concepcion del Oro – Zacatecas.
Na een ontbijtje rijden we zuidwaarts de MEX 54 op, het is lekker
zonnig vandaag, een eerste stop bij km 195, op een heuvelrug met veel
Occotillo’s neuzen we een poosje rond, er groeit niet zo veel, Ech.
pectinatus en enneacanthus, Coryphantha en Echinocactus
horizonthalonius, hierna rijden we door naar La Cardona, op een
stenige heuvel achter het dorp vinden we nu Mam. formosa en pottsii,
Neolloydia’s in bloei, Stenocactus zacatecasensis en na lang zoeken
enkele Ariocarpus retusus.We gaan verder zuid langs eindeloze vlaktes
vol Yucca filifera en carnerosana, bij kort voor Zacatecas slaan we af

Yucca carnerosana
Laguna Seca en rijden naar enkele heuvels op de vlakte, hier zijn
inmiddels grote afgravingen aan de gang, we moeten dus een paar km
lopen om aan de heuvels te komen, we vinden hier een afwijkende
vorm van Fero. hamatacanthus, Thelocactus hexaedrophorus, Mam.
magnimamma en Agave applanata. Hierna rijden we door naar
Zacatecas en komen midden in het oude centrum terecht, we vinden
hier gelijk onderdak in Hotel Posada Tolosa, vervolgens gaan we de
mooie en gezellige stad uitgebreid bekijken, na een biertje vinden we
een prima restaurant en maken er een gezellige avond van.
Afgelegd: 277 km.

6 nov. Zacatecas – Aguascalientes.
Na een ontbijt in het hotel rijden we om 9 uur weg, we zoeken de MEX
54 weer op en laten de mooie stad achter ons, het is lekker zonnig weer
en we rijden weer zuidwaarts richting Jalpa, na zo’n 50 km slaan we
linksaf naar Chicomostoc, hier ligt boven op een berg een groot
tempelcomplex uit lang vervlogen tijden, het wordt goed onderhouden
en er zijn ook archeologen bezig, we kijken hier uitgebreid rond en
vinden ook nog cactussen, Mam. pettersonii, Stenocactus
zacatecasensis en Fero. hystrix,

Ferocactus hystrix
we nemen ook een kijkje in het museum en zien hoe de mensen hier
vroeger leefden, we gaan verder zuid en spotten regelmatig cactussen
langs de weg, er is echter geen ruimte om te stoppen, we rijden dan
door naar Jalpa, na de lunch gaan we vervolgens oost de MEX 70 op,
er komt inmiddels veel bewolking opzetten, het kon wel eens gaan
regenen, bij km 85 stoppen we even, hier groeien grote clusters van
Mam. apozolensis, vervolgens passeren we Calvillo en verderop bij El

Llano gaan we rechts de weg naar El Ocote op, we rijden nu naar een
prachtig berggebied en stoppen bij km 13 bij een grote rotswand, terwijl
de donder van een naderend onweer door de bergen rolt, klimmen we
omhoog naar de kale rotsen en vinden hier enorm veel Mam.
perezdelarosae, verder groeien er Echinocereus polyacanthus,

Mammillaria perezdelarosae
Stenocactus, Mam. jaliscana en heyderi, Agave filifera en Yucca
decipiens, na een uurtje gaan we terug en als we naar Aguascalientes
rijden begint het flink te regenen, tegen dat we in de stad aankomen is
de bui weer over, we rijden wat rond en komen hier in het centrum bij
Hotel Don Jesus terecht, we nemen vervolgens een kijkje in de drukke
stad met heel veel winkels, zoeken een cantina op voor een biertje en
vinden later op de avond een prima restaurant waar we heerlijk tafelen.
Afgelegd: 282 km.
Wordt vervolgd
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