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"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 Voorzitter 
Herman Weezepoel Secretaris 
Piet van de Vrede 
 
 

Penningmeester 
 

Secretariaat :  
Herman Weezepoel  

Vlaamseweg 5  

4458 ND ’s-Heer Arendskerke  

Tel.: 0113 – 231067  

e-mail : herman05@xs4all.nl 
 
 

 

Redactie :   

Tonnie de Rijke Hoofdredacteur 

Piet van de Vrede 
 
 

Redacteur 
 

Redactie :  

Noordweg 444  

4333 KL Middelburg  

Tel.: 0118 – 615047  

e-mail : thonderi@hetnet.nl 
 
 

 

Website :  

www.zeeculenta.nl                                            
 

 

Facebook :  

www.facebook.com/zeeculenta  
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UITNODIGING 
Voor de bijeenkomst te houden op vrijdag 25 maart 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. Rondvraag. 

4. Praatje van Han 

5. 

Lezing door Marcel Stolk over La Palma, de lezing zal gaan 
over de verscheidenheid aan planten die hier groeien.                                     
Niet alleen succulenten maar ook andere planten. 
 

6. Pauze. 

7. Vervolg lezing. 

8.        Suiting. 

Namens het bestuur, Herman Weezepoel, secretaris. 

   
Programma  2016 

  
25 Maart  Lezing La Palma door Marcel Stolk 

29 April  Ariocarpus door Bertus Spee 

27 Mei Caudexplanten door Bertus Spee 

24 Juni  Kasbezoek bij Ad en Ria Uijtdewilligen 

Juli  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  

mailto:herman05@xs4all.nl


Kort verslag van de bijeenkomst gehouden op vrijdag 26 februari 2016. 
Om acht uur opent onze voorzitter Kees de Bonte deze bijeenkomst, aanwezig zijn 
12 leden, met kennisgeving afwezig zijn Bertus Spee, Bea van IJzendoorn en Adri 
van Liere. 
Dit keer is er eens geen extra verloting, omdat geen van de leden iets heeft 
meegenomen om te verloten. 
Notulen (kort verslag) in het verslag van januari staat Bertus vermeld als leverancier 
van plantjes voor de verloting dit moest Kees de Bonte en Diederik Quaars zijn.  
Goed gezien van Han Mesu. 
Ingelast praatje van Han gaat over het oogsten en schoonmaken van cactuszaden, 
dat dit niet voor iedere soort even eenvoudig is blijkt wel uit Han zijn verhaal, ook hier 
geldt weer door ervaring leert men. 
Er zijn geen ingekomen stukken behalve dan de diverse afdelingsbladen maar deze 
worden direct doorgemaild naar de overige leden van de club. 
Ander nieuws is dat de inschrijvingsformulieren voor de groenmarkten in Goes en 
Zierikzee binnen zijn en ingevuld, bezetting wordt in een volgende bijeenkomst 
geregeld. 
Verder heeft Evert Smienk laten weten dat de busreis van de afd. Brabant 
waarschijnlijk richting Duitsland zal gaan en plaats zal vinden eind juni of begin 
augustus. 
Dan hebben we vanavond ook nog een jubilaris in ons midden namelijk  
Piet van de Vrede is 25 jaar lid van Succulenta, hij krijgt het zilveren speldje 
opgespeld door Kees, en een applaus van de aanwezige leden. 
Rondvraag; Joke van Lavieren vraagt de aanwezigen iets op een kaart voor Tonnie 
de Rijke te schrijven die nog steeds niet sterk genoeg voelt om naar de 
bijeenkomsten te komen. Verder vraagt Joke of ze al mag nevelen in de kas, dit kan 
al als je denkt dat de planten ’s avonds ook weer droog zijn. 
Marcel Stolk vertelt dat hij nog steeds een agave buiten heeft staan die volgens hem 
nog steeds leeft, het waarschijnlijk om een Agave filifera of iets in de richting. Ook 
vraagt hij of een Puya die voor de winter aan een bloemstengel is begonnen hierna 
de winter gewoon mee doorgaat of dat deze zal verdrogen, ervaring bij agave leert 
dat deze gewoon doorgaan dus waarom Puya’s niet, we wachten af. 
Vincent Mareels zegt dat hij een facebook-pagina heeft aangemaakt voor de club en 
vraagt iedereen om hier eens naar te kijken en er eventueel iets op te plaatsen 
dit is het adres www.facebook.com/zeeculenta  
Ondergetekende laat weten dat hij de uitgevers van de gemeentegidsen van Goes, 
Middelburg en Vlissingen heeft gevraagd onze vermelding in deze gidsen aan te 
passen maar dit is nog niet gebeurd. Ook is hij op zoek geweest naar iemand die 
lezingen geeft over cactussen succulenten in het algemeen, hij heeft er wel gevonden 
maar deze zouden van ver moeten komen waardoor het prijzig zou kunnen worden 
omdat deze sprekers meer dan 500 km zouden moeten rijden op een avond. 
Pauze en plantenverloting met hierin een consumptie aangeboden door Piet 
vanwege zijn 25-jarig jubileum. De planten voor de verloting zijn afkomstig van Kees 
en Diederik, opbrengst verloting is dit keer 18 euro. 
Verder met de plantenkwis gemaakt door Piet met vragen gemaakt met behulp van 
Succulenta’s uit 2015, dus een ieder die deze goed heeft gelezen zou de antwoorden 
kunnen weten. Ineke van de Vrede en Han hebben het hoogste aantal goede 
antwoorden, Joke heeft de laagste score. 
Na de kwis kijken we nog even naar de poster voor de open dag op 21 mei en naar 

http://www.facebook.com/zeeculenta


een filmpje van internet met bloeiende Echinopsis-hybriden. 
Kwart voor elf geworden sluit onze voorzitter deze bijeenkomst. 
Herman Weezepoel, secretaris. 

 
Verzoek via facebook pagina. 

Kent u stadsboerderij kom us kieke? Dat is dagbesteding van Gors. Ik werk daar 
met mensen met een verstandelijke beperking. 1 keer per jaar hebben we een 
markt met zelfgemaakte producten. Dit keer hebben we ook van takken, kleine 
bloempotten gemaakt en het leek me leuk om daar kleine mini cactus stekje in te 
doen om ze te verkopen.  Ik heb ook al bij een tuincentrum gevraagd of ze die bij 
de veiling kunnen inkopen. Maar we kunnen ook niet te veel geld uitgeven, dus 
daarom dacht ik aan jullie vereniging. We hebben ongeveer 60 kleine stekjes 
nodig. In ruil kan ik bv. Reclame voor jullie vereniging maken?  

Petra Gertzen 

Leden die plantjes beschikbaar willen stellen kunnen deze meenemen naar de 
bijeenkomst en aan mij geven, dan zorg ik ervoor dat ze in Goes komen.  
Herman Weezepoel. 
 

 

REISVERSLAG PATAGONIË 2015. 
Bertus Spee 

 
Zaterdag 10 jan. Zapala – Neuquen – Choele Choel. 
 
Een warme dag kondigt zich al vroeg aan, om 8 uur ontbijten en daarna inpakken, 
dan valt de deur van de auto in de vergrendeling met de sleutels er nog in, al vlug 
wordt er iemand ingeschakeld die de deur al snel open krijgt, een soort 
autokraker! Dan nog even tanken en vervolgens de RN 22 op naar het oosten, 
over enorm grote steppe vlaktes schieten we flink op, rond de middag passeren 
we de grote stad Neuquen, de talrijke stoplichten houden flink op, dan steken we 
de grote Rio Negro over en bollen verder oostwaarts, we volgen nu de rivier vallei, 
door een groot cultuurgebied met veel fruit en druiven teelt, hier maken we een 
lunchstop, weer verder komen we voorbij Chinchinales weer in het steppegebied, 
we maken nog een stop op een lage rug in het vrij vlakke gebied en vinden hier 
een 6 tal grote Echinopsis leucantha met grote zaadbessen, de temp. is inmiddels 
tot ruim boven de 30 graden gestegen. Rond 5 uur arriveren we in Choele Choel 
en boeken 2 kamers in het mooie hotel Rucantu, we relaxen een uurtje en 
wandelen dan het stadje in, het is hier ook erg stil, iedereen zit binnen met deze 
warmte, we pinnen maar weer eens en drinken dan een koel biertje plus een  
lekker ijsje, tegen half 9 lopen we naar een prima restaurant om uitgebreid te 
tafelen, een fles wijn uit deze streek smaakt ook uitmuntend en om 11 uur zoeken 
we ons hotel weer op, het is buiten nog steeds 30 graden. 
Vandaag 422 km. 
 



 
 

Echinopsis leucantha 
 

Zondag 11 jan.  Choele Choel – Las Grutas – Puerto Madryn. 
 
Vanochtend een super-de-lux ontbijt, ook weer een zonnige dag, we gooien de 
tank vol en steken dan de Rio Negro over, hier begint de eindeloos lange weg 
naar het zuiden, eerst via de RN 250 en na 100 km gaan we verder op de RN 2, 
kort voor de grote laguna Sal del Gualicho, een zoutvlakte, 
 

 
 

laguna Sal del Gualicho 



maken we een stopje en vinden alleen enkele dode cactussen, na 2 uur bereiken 
we dan de Atlantische oceaan bij Las Grutas, hier gaan we verder zuid via de RN 
3, over honderden kilometers grote vlaktes schieten we flink op en maken vlak 
voor Sierra Grande een lunchstop, we kijken ook even rond op een steenachtige 
heuvel en vinden hier een aantal Austrocactus patagonicus en enkele 
Maihueniopsis darwinii tussen de lage begroeiing.  
 

 
 

Gymnocalycium gibbosum ssp. Chubutense 
 

 
 

Maihueniopsis darwinii 



Weer verder zuid gaan we dan links via RN 60 naar Puerto Lobos, na 20 km een 
stopje en hier vinden we de eerste Gymnocalycium gibbosum ssp. chubutense en 
ook weer Austro. Patagonicus en Perezia recurvata,2 km verder rijden we dan de 
brede strandvlakte aan de oceaan op, hier groeien talrijke Gymnocalyciums tot 
vlak aan het water en ook weer Maihueniopsis darwinii. Eind van de middag rijden 
we door naar de havenstad Puerto Madryn, na enkele te dure hotels komen we uit 
bij Hotel Mora voor een schappelijke prijs, na een biertje en wat eten gaan we al 
vroeg slapen na deze warme en vermoeiende dag. 
Vandaag 516 km. 
 

Maandag 12 jan.  Puerto Madryn – Peninsula Valdes v.v. 
 
Al om 7 uur ontbijten, dan tanken en vervolgens terug de RN 3 op naar het 
noorden, na 20 km gaan we rechts en rijden het enorm grote schiereiland 
Peninsula Valdes op,  
 

 
 

Peninsula Valdes  
 

dit is een Nationaal Park, bij de ingang betalen we 180 pesos p.p  en kijken even 
in het infocentrum rond, met een kaart van het schiereiland kunnen we nu uit de 
voeten en rijden eerst naar Las Piramides aan de zuidkust, hier kijken we rond bij 
een grote zeeleeuwen kolonie, daarna rijden we 80 km noord naar Punta Norte, 
hier lunchen we en kijken aan de kust naar de zeeleeuwen en zeeolifanten, er 
lopen hier ook Gordeldieren en Nandoes rond, daarna volgen we de weg langs de 
kust naar het zuiden en maken enkele stopjes, we vinden opnieuw Maihueniopsis 



en Austrocactus patagonicus, verderop worden we door een gids aangehouden en 
mogen niet meer van de weg af. 
Vlak voor Punta Cantor zien we dan een kolonie Magellhaen  pinguins  
 

 
 
en ook weer zeeolifanten, we maken hier nog een wandeling door het duingebied 
en gaan dan de lange weg terug naar het bezoekers centrum, even noord hiervan 
nemen we nog een kijkje bij het vogeleiland Isla de los Pajaros, op weg naar de 
uitgang van het park slaat het noodlot toe, in een rare bocht rijden we de carterpan 
lek op een stuk ijzer, er komen al vlug mensen voorbij die willen helpen maar er 
gebeurt weinig, dan komt er een parkwacht langs en kan er om hulp gebeld 
worden, tegen donker komen er een taxi en een grua die ons terugbrengen naar 
Puerto Madryn, rond 12 uur is het avontuur achter de rug en morgen gaan we zien 
of het spul gerepareerd kan worden. 
Vandaag 366 km. 
 

Wordt vervolgd 
 
 
 



 
 



 
 

Afzender:  

Redactie Zeeculenta 

p/a.  Noordweg 444 

4333 KL Middelburg 

 


