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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. 
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UITNODIGING 
Voor de bijeenkomst te houden op vrijdag 29 april 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. 
Pauze en plantenverloting, planten zijn afkomstig van  
Bertus Spee. 

6. 

Ariocarpus, lezing gegeven door Bertus Spee hieraan gekoppeld 
een plantenkeuring een ieder kan max. 3 planten inbrengen in de 
categorieën kleiner dan 8 cm, 8 t/m 13 cm en groter dan 13 cm. 

 
 7.        Suiting. 

Namens het bestuur, Herman Weezepoel, secretaris. 

   
Programma  2016 

  
  

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 25 maart 2016. 

Om acht uur opent onze voorzitter Kees de Bonte deze bijeenkomst ondanks het 

feit dat het vandaag Goede vrijdag is zijn er toch 14 leden aanwezig met 

kennisgeving afwezig is Adri van Liere. 

Voor de extra verloting zijn er twee planten deze zijn beschikbaar gesteld door 

Han Mesu. 

Notulen ( kort verslag) van de vorige bijeenkomst wordt ongewijzigd goedgekeurd. 

Ander nieuws en ingekomen stukken, aan ingekomen stukken de gebruikelijke 

afdelingsbladen en het verzoek van het Heer Arendhuis of we mee willen doen 

aan een inloopdag waar diverse gebruikers en verenigingen van het Heer 

Arendhuis promotie kunnen maken voor hun vereniging of organisatie, deze zal 

zijn op zaterdag 10 september, besloten wordt om hieraan mee te doen de 

bezetting en presentatie moet nog wel geregeld worden. 

De bezetting van de groenmarkten in Goes (Herman Weezepoel en Joke van 

Lavieren) en Zierikzee ( Han Mesu en Kees de Bonte) is geregeld, Han zal ook dit 

jaar weer voor de planten zorgen. 

Rondvraag, Piet van de Vrede vraagt of iemand het programma over cactusoase 

in Ruurloo heeft gezien op tv, diverse leden hadden dit en vonden het een mooie 

promotie voor onze hobby, dit leidde tot een korte discussie over het gebruik van 

cactussen en vetplanten in het interieur op dit moment, jammer is dat deze 

planten door de meeste niet cactuskenners worden gezien als een accessoire in 

en om het huis, en niet als planten die met de juiste verzorging erg oud kunnen 

worden. 

Ondergetekende vraagt wat de aanwezigen vonden van het verzoek om plantjes 

door stadsboerderij Kom us Kieke, de aanwezigen hadden hier geen problemen 

mee. Zelf heb ik besloten de plantjes die waren bedoeld voor de verloting in april 

te schenken, verder hadden Han Mesu, Leen Stolk en Kees de Bonte ook nog 

plantjes meegenomen hiervoor dank, Kom us Kieke zal in ruil voor deze plantjes 

reclame voor onze club maken. 

Praatje van Han gaat dit keer over het geslacht Matucana, dit geslacht is niet 

moeilijk al zijn sommige soorten wat kougevoelig, deze planten groeien en bloeien 

goed en zouden in een cactusverzameling niet mogen ontbreken. 

Hierna gaan we verder met het eerste deel van de lezing over La Palma door 

Marcel Stolk waarin hij ons laat zien wat er zoal groeit en bloeit op dit eiland. Na 

de pauze gaan we verder met het tweede deel, dan is het bijna elf uur geworden 

en sluit onze voorzitter deze bijeenkomst. 

Secretaris Herman Weezepoel. 
 
 
 



REISVERSLAG PATAGONIË 2015. 
Bertus Spee 

 
Dinsdag 13 jan.  Puerto Madryn. 
Na een ontbijtje lopen we naar de Nissan dealer, hier worden we goed ontvangen 
en leggen de problemen uit, na wat telefoontjes horen we dat de auto naar Trelew 
moet voor reparatie, er wordt transport geregeld, we rijden mee naar de garage en 
spreken af dat we morgenmiddag uitsluitsel krijgen over de schade, dan rijden we 
met een taxi terug naar Puerto Madryn en verpozen de rest van de dag aan de 
kust met een biertje en later een uitmuntend diner, ook boeken we nog een paar 
dagen bij in hotel Mora. 
 
Woensdag 14 jan. 
Al om 11 uur bellen ze van de garage uit Trelew, er moet een nieuwe carterpan 
besteld worden in Buenos Aires, dit gaat 5 dagen duren en kan op zijn vroegst 
maandag arriveren, een flinke tegenslag, zitten we hier nog 5 dagen vast. 
In de middag nemen we een taxi en rijden noord van Puerto Madryn naar Playa El 
Doradillo, een beschermd natuurgebied, vlak aan de kust vinden we hier 
Gymnocalycium gibbosum ssp. chubutense en ook de ssp. ferox,  en ook een 
aantal vrij grote Austrocactus patagonicus en Maihueniopsis darwinii, een 
geslaagd uitstapje dus. Eind van de middag worden we weer opgehaald door de 
taxi en besluiten de warme dag met een terrasje en eten in een Mexicaans 
restaurant met geen tequila!! 
 

 
 

Gymnocalycium gibbosum ssp. Ferox 



Donderdag 15 jan. 
We gaan nog even langs de Nissan dealer en vragen naar de stand van zaken, de 
carterpan is verstuurd en we zullen geduld moeten hebben, ze kunnen nu ook 
geen invloed meer uitoefenen op de gang van zaken. 
Na de middag gaan we naar de boulevard en lopen deze helemaal af tot aan het 
Ecocentrum, dit gaat echter pas om 5 uur open, er is weinig bijzonders te zien en 
we wandelen weer terug naar het centrum, we maken een pitsstop bij een 
strandtent en drinken hier een koud biertje, het is vandaag 36 graden, na 10 km 
lopen houden we een paar uur siesta en gaan om 9 uur terug naar de boulevard, 
en eten een heerlijk visje met ook een grote fles cerveza negro. 
 
Vrijdag 16 jan. 
Na het ontbijt lopen we naar de plaza en nemen een taxi naar de Cerro Avanzado, 
20 km zuid van Puerto Madryn, de wind is vandaag gedraaid en komt van zee, zo 
is het een stuk koeler maar nog wel 26 graden, we komen bij een heel mooi 
gebied en maken een wandeling van 3 uur, tot boven op de heuvels, we vinden al 
snel Austrocactus patagonicus waarbij ook veel dode planten, het is hier 
gortdroog, ook hier weer Maihuniopsis, Gymno. chubutense en Pterocactus 
valentinii, hier waren we al enkele dagen naar op zoek. 
Eind van de middag worden we weer netjes opgehaald, de avond wordt weer een 
culinaire gebeurtenis. 
 

 
 

Pterocactus valentinii 



Zaterdag 17 jan. 
Vanochtend rijden we per taxi naar Punto Dorado, ten noorden van Puerto 
Madryn, bij de ingang van het natuurpark lopen we een paar uur rond tot langs de 
kust, mooie panorama's en ook weer diverse planten, Austrocactus, Maihueniopsis 
en Gymnocalycium, opvallend dat deze planten verder van de kust af niet meer 
voorkomen, wel vinden we mooie groepjes Perezia recurvata. 
De avond verpozen we in de strandtent Coral, met lekker eten en koud bier. 

 

Zondag 18 jan. 
Na het bekende ontbijt van 2 croissants rijden we per taxi naar Punta Loma, zuid 
van Puerto Madryn, ook beschermd gebied, hier kijken we een poosje bij een 
zeeleeuwen kolonie, daarna maken we weer een lange wandeling landinwaarts, 
ook hier nog steeds dezelfde planten, en ook alleen weer vlak aan de kust, 
hogerop nog Perezia recurvata, het is hier ontzettend droog. 
Na een middag dutje lopen we 's avonds naar restaurant  Alamonda, hier weer 
heerlijk gegeten, buiten onweert het met een flinke regenbui, na het eten lopen we 
nog naar een cervezeria en drinken een paar speciale Argentijnse biertjes, terug 
naar het hotel  is het buiten flink afgekoeld. 
 
 

 
 

Perezia recurvata 
 

 



Maandag 19 jan.  Puerto Madryn – Trelew. 
We wachten op nieuws van de Nissan garage, de carterpan kan vandaar 
arriveren, we rekenen af met hotel Mora en nemen een taxi naar het 65 km 
zuidelijker gelegenTrelew, hier vinden we onderdak in Hotel Touring Club, een 
authentiek Engels gebouw, na de middag wandelen we naar de Nissan garage, de 
onderdelen zijn net gearriveerd en morgen zal de auto gereed zijn. 
Daarna bezoeken we het dinosaurus museum Egidio Feruglio, heel interessant er 
worden hier in de omgeving erg veel fossielen gevonden, en vooral het skelet van 
de cervezasaurus maakt grote indruk op Raimond. 
Dan gaan we de drukke stad bekijken, drinken een biertje en gaan tegen de avond 
wat te eten zoeken, dit valt niet mee maar uiteindelijk vinden we toch een prima 
restaurantje. 

 
Dinsdag 20 jan.  Trelew – Tecka – Esquel. 
Na het ontbijt wachten we op bericht van de garage, om 11 uur is de auto klaar, 
we pakken snel in en rijden om half 12 de stad uit, via de RN 25 snellen we naar 
het westen, het vlakke terrein wordt langzaamaan wat heuvelachtiger en voorbij 
Las Plumas wordt het steeds mooier, we volgen de Rio Chubut vallei met veel 
bizarre rotsformaties, Bij Paso de Indio kijken we dan een poosje rond op een 
vlakte, hier groeit weer Maihuenia patagonica, grote Austro cactussen en 
Maihuenoipsis. 
Voorbij Pampa de Agnia rijden we over een enorm steppe gebied geleidelijk 
omhoog naar Tecka,  
 

 
 

Pampa de Agnia 
 



de struikjes in het veld worden steeds compacter en ook verschijnen er weer 
talrijke zodevormende planten, we maken nog een stop en noteren hier o.a. 
Azorella monantha, Brachyclados caespitosus  en zelfs Salicornis (zeekraal),  
 
 

 
 

Brachyclados caespitosus 
 

voorbij aan Tecka volgen we een groene rivier vallei en komen uiteindelijk in 
Esquel aan, dit ligt pal tegen de Andes aan, hier is het enorm druk en alle hotels 
blijken vol te zijn, via de toerist informatie krijgen we 2 adressen waar nog plaats 
zou zijn, maar hier aangekomen blijken deze ook al bezet, we worden wel 
doorverwezen naar een ander adres, Aires Andinias, hier kunnen we nog een 
cabaña krijgen voor 1200 pesos. 
Tegen donker rijden we de stad weer in en vinden een gezellig restaurantje met 
prima eten en koud bier, zo komt ook deze dag weer tot een goed einde. 
Vandaag 594 km. 

 

 
 

 
 

Wordt vervolgd 

 
 



 
 



 
 

Afzender:  

Redactie Zeeculenta 

p/a.  Noordweg 444 

4333 KL Middelburg 

 


