ZEECULENTA
25e Jaargang juni 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
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Hoofdredacteur
Redacteur

Uitnodiging Kasje Kijken

Op vrijdag 24 juni 2016.
Let op:
de gewijzigde aanvangstijd is 19.30 uur.
Deze bijeenkomst is op locatie namelijk bij;
Ad en Ria Uijtdewilligen,
Kerkhoekstraat 45,
4434 AM ‘s Gravenpolder
Er is geen programma we gaan er gewoon een gezellige avond
van maken
Namens het bestuur, Herman Weezepoel, secretaris.

Programma 2016
24 Juni
Juli

Kasbezoek bij Ad en Ria Uijtdewilligen
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

Kort verslag van de bijeenkomst gehouden op vrijdag 27 mei 2016.
Even na achten opent onze voorzitter Kees de Bonte deze bijeenkomst aanwezig
zijn 16 personen met kennisgeving afwezig is Adri van Liere.
Verder met de extra verloting hiervoor zijn er zes planten en mapje met foto’s en
kaarten en een paar tuinhandschoen beschikbaar gesteld door verschillende
leden, de verloting verloopt ietwat rommelig omdat de lootjes door elkaar liggen,
maar het komt allemaal goed.
Notulen(kort verslag) van de vorige bijeenkomst worden ongewijzigd
goedgekeurd.
Aan ingekomen stukken de gebruikelijke blaadjes van andere afdelingen en een
mail van Intratuin of we mee willen werken aan een themaweek rond cactussen,
dit wordt besproken en er zijn een aantal leden die dit wel willen gaan doen.
Aansluitend worden er gelijk maar mensen gevraagd die mee willen werken aan
de promotie voor de vereniging in het Arendhuis op 10 september, ook hier zijn
leden voor gevonden, voor beidde promotie – acties moet nog wel een invulling
worden gevonden.
Hierna gaan we verder met een rondje open dag, de deelnemers vertellen wat ze
van de dag vonden en hoeveel bezoekers ze hadden gehad, opvallend was dat er
weinig mensen uit België en andere liefhebbers uit het land zijn geweest, de
meeste bezoekers waren mensen die gewoon eens kwamen kijken naar de
verzamelingen bij de deelnemers in hun buurt, het aantal bezoekers varieerde van
11 tot meer dan 40.
Alle deelnemers vonden het wel weer een geslaagde dag.
Han Mesu doet verslag van de groenmarkten in Goes en Zierikzee, de verkoop
was bij alle twee weer minder dan vorig jaar in totaal is er voor € 151 verkocht
waarvan € 37 naar de clubkas gaat, ondergetekende had ook nog iets verkocht op
de groenmarkt in Goes en hiervan ging € 5 naar de club waardoor de kraamhuur
er dit jaar dus niet uitkwam en er € 18 op toegelegd moest worden.
Rondvraag; Peter Minnaard vraagt of er niet een avondje planten op naam zetten
gehouden kan worden. Marcel Stolk vertelt dat hij zaden van zo’n acht jaar oud
gaat zaaien en benieuwd is naar het resultaat. Koos de Meij vertelt dat hij Lithops
zaden van het clichéfonds had gekregen met daarbij vermeld deze niet boven de
20 graden te zaaien.
Dan is het pauze en geen plantenverloting zoals foutief in de agenda stond
vermeld.
Bertus Spee keurt de meegebrachte caudexplanten en de uitslag is als volgt;
Klein 1 Brassica 2 Sinningia 3 Bowiea
Groot 1 Pachypodium bispinosum 2 Cyphostemma juttae 3 Fockea edulis
Hierna gaat Bertus verder met een lezing over zijn reis naar Madagaskar in plaats
van de geplande lezing over caudexplanten.
Mooie foto’s van planten en het rode landschap daar.
Alweer na elven sluit onze voorzitter deze bijeenkomst.
Herman Weezepoel, secretaris.

REISVERSLAG PATAGONIË 2015.
Bertus Spee
Zaterdag 24 jan. Curacautin – Parral.
Om 7 uur kunnen we al ontbijten, en dus vroeg op pad, door het stadje heen rijden
we oostwaarts naar de vulkaan Llaima, deze ligt besneeuwd in het mooie
ochtendlicht, aan de voet van deze nog actieve vulkaan groeien enorm veel
Aurecaria auracana en door de lavastromen zijn hele stukken bos verzwolgen, we
kijken hier een paar uur rond op de grote lava vlaktes en vinden talrijke
alpineplanten zoals Viola cotyledon, Nastanthus spathulatus, Senecio argyreus,
Gaultheria pumila en nog meer aparte plantjes, ook de enorm grote Araucaria's
zijn heel fotogeniek, bij de ingang van het Nationale Park vragen we of we verder
omhoog naar de vulkaan kunnen maar dit is niet mogelijk.

Viola cotyledon
Rond de middag rijden we via Victoria terug naar de Ruta 5 en gaan verder noord,
na een paar uur komen we in Parral aan en vinden hier het heel goede Hotel
Brescia, het is nog vroeg in de middag dus rijden we nog wat verder oost richting
bergen, door een flink bebost gebied rijden we door tot bij Bullileo maar blijven
steeds in een rivierdal, dit is geen succes dus keren we terug naar Parral, om half
9 lopen we het stadje in, er is niks te beleven bijna alles is al gesloten we vinden
nog een restaurantje waar we lekker eten en drinken en we besluiten deze warme
dag met een pisco sour.
Vandaag 543 km.

Zondag 25 jan. Parral – Puente Alto – Guayacan.
We kunnen om 8 uur ontbijten, de zon schijnt weer volop, al spoedig zitten we
weer op de R 5 naar het noorden en Santiago komt steeds dichterbij, kort voor
deze stad slaan we rechtsaf naar Alto Jahuel en vanhier rijden we door naar
Puente Alto, door deze stad heen gaan we verder oost en volgen de Rio Maipo
verder de Maipo vallei in, het is hier overal ontzettend druk op de zondag, we
rijden door tot San Jose del Maipo en kijken hier naar een hotel, alles zit vol maar
een paar km terug vinden we in Guayacan het aparte Hotel Peumayen, hier
boeken we voor 2 nachten.
Later in de middag rijden we een zij vallei in richting Los Maitenes, hier komen we
weer in cactusgebied, de hellingen langs de weg staan vol met Trichocereus
chiloensis en littoralis, we klimmen een heuvel op en zien hier ook Neoporteria
curvispina en Puya's.

Neoporteria curvispina
Aan het einde van deze weg keren we terug en in het hotel blijkt dat alle
restaurants hier om 8 uur sluiten, dus vanavond niks te eten, we kunnen nog wel
een paar biertjes krijgen, eten de koekjes uit de auto maar op en gaan dan slapen.
Vandaag 430 km.

Maandag 26 jan. Guayacan – Lo Valdes v.v.
Prima geslapen in dit luxe hotel, om 9 uur ontbijten we uitgebreid, rond 10 uur
rijden we oostwaarts naar San Jose del Maipo, hier even tanken en voor de
laatste maal pinnen, dan rijden we verder de diepe Maipo vallei in via San Gabriel,
El Vulcan en Lo Valdes, we maken enkele stops en kijken uitgebreid rond, hierbij
vinden we Neoporteria curvispina en allerlei alpine planten, o.a. Oxalis compacta
en squamata, Cajophora rahmerii, Astragalus patagonicus, Pozoa coricea, Laretia
acaulis en nog meer bijzonderheden, we zitten hier inmiddels op 2400 meter,
met rondom ruige berglandschappen en besneeuwde toppen, we rijden nog een
paar km verder maar dan houdt de begroeiing op en keren we terug naar Lo
Valdes, na wat zoeken vinden we hier het Nationale Parkje El Morado, hier willen
we naar de bijzondere Austrocactus spiniflorus gaan kijken, het park blijkt echter al
om 4 uur te sluiten en deze planten groeien in een afgesloten gebied, het is helaas
niet mogelijk.
Dan rijden we terug omlaag naar San Jose de Maipo en zoeken hier een
restaurant, na een paar biertjes en een goed maal dienen we om 8 uur te
vertrekken, ze gaan sluiten, dus rijden we terug naar hotel Peumayen, hier rusten
we wat uit van deze warme (35 graden) en vermoeiende dag en dan wordt het tijd
om de koffers te gaan pakken voor de terugreis.
Vandaag 125 km.
Dinsdag 27 jan. Guayacan – Santiago de Chile.
Om 9 uur pakken we in en rijden zonder ontbijt richting Santiago, na een uurtje en
veel stoplichten komen we op de rondweg en rijden vlot door naar het vliegveld,
we zijn ruim op tijd en parkeren de auto op de afgesproken plaats, dan gaan we
koffiedrinken, om half 12 komen de mensen van LYS Chile rentacar en dragen we
de Nissan over, ze doen wat moeilijk over de schade maar omdat we al boven het
eigen risico zitten, kunnen ze verder niks verhalen en loopt het voor ons goed af.
Dan begint het wachten, we eten nog wat en kunnen daarna inchecken, om 17.15
uur begint de lange vlucht naar Parijs, hier komen we 28/01 rond 11 uur aan.
Om 12.35 uur vliegen we verder naar Schiphol en landen hier om 13.50 uur, het is
hier maar 5 graden, en de truien en jassen komen weer uit de koffer, na nog ruim
2 uur treinen arriveer ik eind van de middag weer in Zeeland, thuis gaat de kachel
wat hoger en wat rest zijn de 1500 foto's van deze bijzondere trip.
Borssele, 28 januari 2015.

Einde
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