ZEECULENTA
25e Jaargang januari 2016

"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.
Bankrekening NL39 INGB 0002645478 t.n.v. Succulenta Zeeland te Middelburg.
Bestuur :
Kees de Bonte
Herman Weezepoel
Piet van de Vrede

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Secretariaat :
Herman Weezepoel
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 29 januari 2016
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.

Bestuursverkiezing; de voorzitter is periodiek aftredend,
Kees de Bonte stelt zich echter wel opnieuw herkiesbaar.
Tegenkandidaten kunnen zich tot aan de verkiezing opgeven.

4.

Jaarverslagen van het bestuur over 2015.

5.

Rondvraag.

6.

Pauze.
Wat doen we de rest van het jaar, o.a. bepalen datum open dag en zoeken
deelnemers, verdere suggesties zijn van harte welkom.

7.

8.
Sluiting.
Namens het bestuur, Herman Weezepoel, secretaris.

29 Januari
26 Februari
25 Maart
29 April
27 Mei
24 Juni
Juli

Programma 2016
Jaarvergadering
Kwis

Op locatie
Geen bijeenkomst

Te Koop

1. Cactusmeststof, bims, etiketten, watervaste pennen en andere
benodigdheden voor onze hobby. Belangstellenden kunnen contact
opnemen met Han Mesu 0118 - 615702 .
Te koop
1. Lavasplit korrelgrootte 4 – 8 mm prijs € 2,00 per emmer van 10 liter.
Deze lavakorrel is wel iets te grof voor het mengen door je grondmengsel
maar als je deze uitzeeft op 5/6 mm dan is het goed te doen, de grovere
korrel is dan te gebruiken in grotere potten of als afdeklaag o.i.d.
2. Japans split korrelgrootte 2 – 6 mm prijs € 2,00 per emmer van 10 liter.
Om door de grond te mengen of om als afdeklaag te gebruiken.
Geïnteresseerd in lava- of Japans split bel dan naar,
Herman Weezepoel 0113 - 231067 of mail naar herman05@xs4all.nl

Praatje van de voorzitter
Graag wil ik beginnen met iedereen het allerbeste toe te wensen voor het nieuwe
jaar en daarbij is een goede gezondheid van groot belang.
Vandaag heb ik de bestellijst van het cliché fonds in een envelop gedaan, dan is
er weer wat te zaaien en er komt nog wel wat zaad bij van eigen oogst en de
afdelingszaadlijst.
Vorig jaar had ik 750 gemengde vetplanten zaden besteld en gezaaid maar ze
kwamen zo goed op dat ze veel te dik stonden en eigenlijk te vroeg verspeend
moesten worden, dat was nogal een gepruts en er zijn er nogal wat gesneuveld.
Gelijk nog maar een verslagje van de bijeenkomst van de afdelingen met het
hoofdbestuur op zaterdag 7 november in de Uithof in Utrecht.
Van de 25 afdelingen waren er 14 aanwezig en 2 hadden zich netjes afgemeld en
de anderen schitterden door afwezigheid.
’s Morgens kreeg iedere afdeling de gelegenheid om het één en ander te zeggen
over het reilen en zeilen. Bijna overal een teruglopend en vergrijzend
ledenbestand. Hoe verander je dit?
Op jonge leden moet je zuinig zijn en proberen goed te begeleiden zodat ze de
moed niet opgeven, dit kan door een mentor toe te wijzen die met raad en daad
bijstaat.
Vergaderplaats: sommigen in de kantine van een kwekerij of bij een groene school
o.i.d.
Promotie: meedoen aan groene evenementen, gastlessen verzorgen op scholen,
meedoen aan Kom in de kas.
Leden activeren: verplichte wisseling van het bestuur, verplichte bijdrage aan het
afdelingsblad.
Zomaar een greep uit wat ten gehore werd gebracht. Organiseren van een
jaarlijkse excursie kan moeilijk zijn, toch proberen, desnoods met eigen auto’s.
Dat was zo’n beetje waar het ’s ochtends over ging. Na de maaltijd kreeg Daniël
Feenstra het woord als webmaster van Succulenta. Hij heeft heel veel ideeën om
vooral de jongeren erbij te betrekken, wat spreekt ze aan het moet vooral niet
oubollig en stoffig zijn. Waarom zouden ze naar een verenigingsavond komen als
ze thuis alles kunnen vinden wat ze willen weten? Dit is een heel andere
doelgroep als de mensen die er nu bij betrokken zijn, ze willen actief zijn
workshops etc.
Dit alles gaf stof tot veel heen en weer gepraat, ideeën genoeg, maar wie gaat dit
allemaal doen, hij kan dit niet alleen en roept mensen op hem hierbij te helpen.
Er werd ook vooruit gekeken naar het 100 jarig bestaat van Succulenta. Ideeën
voor een landelijke actie of promotie zijn welkom er werd geopperd een landelijke
open dag, een actie met een groot winkelbedrijf.
Dit was zomaar een kleine greep uit alles wat op deze dag is gepasseerd.
We hopen dat het met onze afdeling naar wens mag gaan als we er samen de
schouders onder zetten moet het wel lukken, ik wil dan ook aan iedereen vragen
hier zijn of haar steentje aan bij te dragen.
Kees de Bonte

Kort verslag van de bijeenkomst gehouden op vrijdag 27 november 2015.
Even na achten opent Piet van de Vrede deze bijeenkomst, dit omdat onze
voorzitter Kees de Bonte niet aanwezig kon zijn.
Met kennisgeving afwezig zijn verder Vincent Mareels, Bea van IJzendoorn en
Joke van Lavieren. Aanwezig zijn 13 leden.
Verder met de extra verloting hiervoor zijn een drietal plantjes beschikbaar gesteld
door Han Mesu.
Kort verslag (notulen) van de vorige bijeenkomst worden goedgekeurd nadat Han
heeft opgemerkt dat hij ook een aantal plantjes had geschonken, dit was ik
vergeten te vermelden.
Ingekomen stukken; de afdelingsblaadjes van de afd. Nijmegen, Haag en
Westland, en Zaanstreek/Waterland.
Verder een mailtje van Bea waarin ze verteld waarom ze het afgelopen jaar niet is
geweest en waarin ze ons alvast een goed 2016 toewenst.
Ook nog een mail met de vraag om de onderwerpen in ons afdelingsblaadje
Zeeculenta op het cactusforum van Succulenta te plaatsen, dit doen we niet
omdat volgens ons het forum daar niet voor bedoeld is.
Verder via onze website een mail waarin een paar cactussen worden
aangeboden.
Rondvraag; ondergetekende Herman Weezepoel heeft wat lavasplit en Japans
split meegenomen om te laten zien wat hij te koop aanbied en Piet vraagt om kopij
voor in Zeeculenta.
Ook maakt iemand nog de opmerking dat de planten door de vrij hoge
temperaturen gewoon door blijven groeien en bloeien terwijl ze toch eigenlijk al
aan hun rustperiode zouden moeten beginnen.
Pauze en plantenverloting de verloting brengt 14,50 euro op.
Dan is het de beurt aan Bertus Spee om ons mooie plaatjes van Mesems te laten
zien en deze van commentaar te voorzien.
Na de foto’s is er nog tijd over en laat Piet ons enkele oude tv-opnames zien die
Zeelandtv en later omroep Zeeland gemaakt hebben over onze club en hobby.
Ondertussen loopt het tegen elven en sluit Piet deze bijeenkomst door iedereen
fijne feestdagen toe te wensen en tot 2016.
Herman Weezepoel, secretaris.

Afdelingscontributie 2016
Graag uw contributie van 20 euro voor 31 januari overmaken op
Bankrekening NL39 INGB 0002645478 t.n.v. Succulenta Zeeland te Middelburg.
U kunt ook contant betalen op de afdelingsbijeenkomst.

Namens het bestuur, bij voorbaat dank.

Open dag op zaterdag 7 mei 2016 bij 3 leden van de cactus- en
rotstuinvereniging Succulenta, afdeling Haag -en Westland.
De volgende leden stellen hun kas of tuin open en willen graag het een en ander
vertellen over hun hobby:

Aad Vijverberg:
Een cactuskas van 500 m2 in een lommerrijke omgeving.
Vanaf 1974 heeft hij praktisch alles zelf gezaaid en opgekweekt.
Hier worden regelmatig op de dag verspreid rondleidingen gegeven.
Bezoekers van dichtbij missen niets, als ze komen op de fiets.
De koffie staat klaar!
Broekpolderlaan 65
2675 LK Honselersdijk
www.vijverberg.info
Jan en Ciska Koene:
Een mooie tuin met een kas van 20 m2 met cactussen en vetplanten.
Tevens is er buiten een aanplant van succulenten.
Ook wordt de andere hobby van het echtpaar tentoongesteld n.l. beeldhouwwerken
van speksteen.
Ambachtstraat 76
2291 EZ Wateringen.
Frans Veenman:
Heeft zijn kas uitgebreid tot 400 m2.
Het betreft hier een gemengde verzameling van zaailing tot flinke volwassen
planten.
Rond het huis is een mooie rotstuin aangelegd.
Sint Jorispad 10 A
2671 MZ Naaldwijk.
Telefoon 0174-631933
U bent welkom vanaf 9.30 uur tot 17.00 uur.
Informatie o.a. 0174 - 620622 en 06 - 22920496.
Advies: Vergeet uw fotocamera niet te gebruiken!
Tom-tom bezitters: alle adressen bevinden zich in de gemeente Westland.

25 jaar Zeeculenta.
In 1991 ontstond het idee om i.p.v. de maandelijkse convocatie ook een afdelings
tijdschrift te gaan maken, en in januari 1992 zag de eerste aflevering het licht, de
eerste jaren verscheen dit blad om de 2 maanden en werd verzorgd door de
secretaris, dit gebeurde toen nog met de typmachine en stencilmachine en veel knip
en plakwerk, zo ging dat nog in de vorige eeuw.
Halverwege 1995 na enkele bestuurswisselingen werd er een redaktie team
gevormd met Tonnie de Rijke als redakteur, ook kwam toen de naam Zeeculenta in
beeld, bedacht door Jo Minnaar, vanaf nu wordt het een maandelijkse uitgave met
11 nummers per jaar, om portokosten te besparen werd het grootste deel van de
boekjes door enkele leden rondgebracht, enkele schrijf en reislustige leden zorgden
maandelijks voor voldoende copy, ook worden de boekjes nu via een drukkerij
verzorgd en komen de eerst zwart wit foto's in beeld.
Bij het 40 jarig bestaan van de afdeling in 2008 verschijnt er voor het eerst een
omslag in kleur, deze kaften werden eenmalig voor het hele jaar gedrukt, ook weer
om kosten te besparen.
Langzamerhand komt ook het digitale tijdperk in zicht en zijn er steeds meer
mogelijkheden om het tijdschrift te vullen, gelukkig zijn er nog steeds enkele leden
die voor voldoende leesgenot zorgen.
In 2013 wordt de overgang gemaakt naar een digitaal tijdschtift, de meeste leden
hebben inmiddels E-mail en zo kunnen de bestanden met een druk op de knop
verzonden worden, een belangrijke meerwaarde is nu ook dat er kleurenfoto's
gebruikt kunnen worden.
Opvallend is ook dat de redaktie nog steeds bestaat uit enkele leden van het eerste
begin, Tonnie, Piet en Bertus, het blijft nog steeds leuk om te doen en het zal niet
meevallen om te zijner tijd opvolgers te vinden, de kaktushobby wordt langzaam aan
met uitsterven bedreigd, maar we geven de moed niet op.
Bertus.
Van een aantal oude jaargangen zijn nog nummers in voorraad, als U hier interesse
in hebt, neem dan kontakt op met Bertus.

REISVERSLAG PATAGONIË 2015.
Bertus Spee
Maandag 5 jan. Los Andes – Argentinië – Uspallata – Mendoza.
Om 7 uur wakker, het is al licht, om 8 uur gaan we ontbijten, rond 9.15 uur rijden
we oost door Los Andes de Ruta 60 op, de weg klimt snel naar 3200 meter en hier
passeren we de grens met Argentinië, door een lange tunnel heen, wat verderop
stoppen we bij de douane, na veel wachten en veel stempels kunnen we na ruim
een uur weer verder, de weg daalt nu geleidelijk door een groot rivierdal van de
Rio Mendoza de eerste stop is nabij Punta de Vacas,

Punta de Vacas
er groeit hier nog weinig bijzonders en na wat foto's gaan we verder tot bij
Polvaredas, vlak bij een oude spoorbrug vinden we de eerste cactus, een grote
pol Maihueniopsis glomerata, en diverse alpine planten, o.a. Acaena digitata,
Euphorbia collina en Mulinum spinosum.
Het rivierdal wordt steeds wijder en kort voor Uspallata kijken we nogmaals rond,
het is hier erg zanderig en niks te vinden, in Uspallata gaan we links en rijden 5
km noordoost tot aan de eerste heuvels, vanaf de weg zien we al grote cactussen
staan, we klimmen snel omhoog en noteren hier prachtige Denmoza rhodacantha,
sommige wel een meter hoog, verder nog Phyrrocactus strausianus, Opuntia
sulphurea, Maihueniopsis glomerata en enkele bolcactussen, waarschijnlijk
Echinopsis leucantha, ze zijn flink ingedroogd en moeilijk te herkennen, we
zoeken ook nog naar Puna clavaroides die hier moet voorkomen, we vinden er
geen.

Denmoza rhodacantha
Na al dit moois rijden we terug naar Uspallata, het is nog vroeg dus volgen we de
RN 7 verder zuid door een mooi berggebied, na een regenbuitje stoppen we
verderop langs de bergrug en vinden opnieuw talrijke Denmoza rhodacantha
sommige met bloemen, Opuntia sulphurea en Echinopsis leucantha. Verder zuid
passeren we een stuwmeer in de Rio Mendoza en zien hier hellingen vol grote
groepen Trichocereus candicans, hier kijken we ook nog een poos rond, aan het
einde van de RN 7 gaan we links de RN 143 op en rijden nog 30 km noord, dan
komen we in de grote stad Mendoza aan en rijden naar het centrum hier zoeken
we onderdak en komen bij apart Hotel Quinta & Suites terecht, een prima hotel en
vlak bij de hoofdstraat van Mendoza, hier zijn talrijke restaurantjes en terrasjes
zodat we al spoedig aan een koud biertje zitten, we proberen nog wat geld te
pinnen maar dat valt ook niet mee, maximum is 1500 pesos per keer. Tegen
donker zoeken we een prima restaurant op en eten lekker buiten, het is al laat als
we terug in het hotel zijn.
Vandaag 309 km.
Wordt vervolgd

Afzender:
Redactie Zeeculenta
p/a. Noordweg 444
4333 KL Middelburg

