
 

ZEECULENTA 
 

26e Jaargang januari 2017 
 

 



 

 
 
 
 
 

 

 



"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 :   

Piet van de Vrede Hoofdredacteur 

Bertus Spee 
 

Redacteur 
 

Redactie :  

Braamstraat 34  

4388 CP Oost-Souburg  

Tel.: 0118 – 467423  

e-mail : pmvdvrede@zeelandnet.nl 
 
 

 

Website :  

www.zeeculenta.nl           
                                  

Facebook : 

 

  www.facebook.com/zeeculenta 

 

mailto:herman05@xs4all.nl
mailto:pmvdvrede@zeelandnet.nl
http://www.zeeculenta.nl/
http://www.facebook.com/zeeculenta


Uitnodiging voor de bijeenkomst te houden op vrijdag 20 januari 2017 in het 
Arendhuis te ’s-Heer Arendskerke. Aanvang 20.00 uur. 
 
                                        PROGRAMMA 
 
1. Opening en extra verloting. 
 
2. Notulen, ingekomen stukken en ander nieuws. 
 
3. Bestuursverkiezing; de secretaris is periodiek aftredend,Herman Weezepoel 

stelt zich echter wel opnieuw herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich tot 
aan de verkiezing opgeven. 
 

4. Jaarverslagen van het bestuur over 2016. 
 

5. Rondvraag. 
 

6. Pauze. 
 

7. Wat doen we de rest van het jaar, suggesties zijn van harte welkom. 
 

8. Sluiting. 
 
Namens het bestuur, Herman Weezepoel. 

 
 

Data clubbijeenkomsten 2017  

20  januari i.p.v. 27 januari Jaarvergadering 30  juni  Op locatie 
24  februari                        25  augustus    
31  maart                            29  september   
28  april                               27  oktober    
2  juni i.p.v. 26 mei  24  november   

 

  

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 
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Zaadlijst 2016-2017 
 

De soorten die in de zaadlijst voorkomen worden aangeduid met de naam    
die de schenker eraan heeft gegeven.  
 
De zaden zijn geschonken door: Han Mesu en Bertus Spee 
 
Wijze van bestellen:  
Kruis de soorten die u wenst aan in de bestelkolom, wenst u meer dan 
1 portie zet dan het aantal porties in de kolom.  
 
Het is mogelijk om meerdere porties van een soort te bestellen maar bij 
onvoldoende voorraad worden ze eerst naar normale porties opgedeeld.  
 
Het aantal zaden per portie is ca. 20 stuks.  
Soorten waarvan er maar weinig beschikbaar zijn bevatten minder zaden     
per portie.  
 
Prijs per portie 0,30 euro.  
 
Bestelformulier:  

 Inleveren op de januari- of februari bijeenkomst.  

 Stuur het op naar: Piet van de Vrede  
         Braamstraat 34  
         4388 CP Oost-Souburg  

 Per email naar pmvdvrede@zeelandnet.nl 
 
De bestelling zal op de februari of maart bijeenkomst afgeleverd worden.  
 
Betaling bij aflevering.  
 
Bestel op dit formulier, bij aflevering krijgt u uw formulier terug.  
 

Naam  
 

Adres  
 

Postcode  
 

Woonplaats  
 

Totaalbestelling  Soorten x 0,30 euro  euro   
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Zaadlijst 2016 - 2017 

Aantal Nr. Soort Soortnaam 

 1.  Agave shrevei ssp.magna 

 2.  Agave wocomahi 

 3.  Ariocarpus fissuratus 

 4.  Ariocarpus retusus 

 5.  Ariocarpus trigonus 

 6.  Astrophytum asterias ‘Super Kabuto’ 

 7.  Astrophytum niveum var.nudum 

 8.  Astrophytum ornatum 

 9.  Cleistocactus strausii 

 10.  Copiapoa  caespitosa 

 11.  Copiapoa  grandiflora 

 12.  Copiapoa  hypogea 

 13.  Copiapoa  imbricata 

 14.  Copiapoa  specie.mix HM 

 15.  Denmoza  rhodacantha 

 16.  Echinocereus  pentalophus 

 17.  Echinocereus  scheerii 

 18.  Gymnocalycium achirasense 

 19.  Gymnocalycium paediophilum 

 20.  Islaya bicolor 



 21.  Matucana madisoniorum 

 
 
 
 
 
 

22.  Mammillaria pectinifera 2015 

 23.  Mammillaria mix. BS 

 24.  Melocactus matanzanus 

 
 

25.  Neochilenia deherdtiana 

 26.  Neoporteria taltalensis 

 27.  Notocactus buiningii 

 28.  Notocactus scopa 

 29.  Notocactus warasii 

 30.  Pfeiffera erecta 

 31.  Roseocactus lloydii 

 32.  Stenocactus xiphacanthus 

 33.  Stenocactus mix. HM 

 34.  Thelocactus bicolor var.tricolor 

 35.  Thelocactus hexaedrophorus 

 36.  Trichocereus huascha (roodbloeiend) 

 37.  Turbinicarpus schmiedickeanus var.schwarzii 

 38.  Turbinicarpus specie.mix HM 

 39.  Yucca rostrata 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



Praatje van de voorzitter 
 
Als we weer mochten beginnen aan het nieuwe jaar 2017 dan willen we 
iedereen in alle opzichten een goed jaar toewensen.  
In de eerste plaats persoonlijk maar ook wat de hobby betreft. Dat onze 
planten dit jaar weer heen hun best zullen doen om ons te boeien, zodat we 
met plezier de verzorging op ons nemen.  
Het is mooi dat we weer enkele nieuwe leden welkom mochten heten.  
Laten we samen proberen om ook dit jaar weer leerzame, maar natuurlijk ook 
gezellige avonden te hebben, waaraan we met z’n allen ons steentje bijdragen.  
Zelf heb ik heel lang kunnen genieten van de bloeiende Mesems en als de zon 
er een dag bij is zijn er ook nu nog open bloemen.  
De kas is nu toch wel goed vol, de mogelijkheden om meer planten te bergen 
zijn nu wel uitgeput.  
Toch maar weer wat zaden besteld, dat is toch wel een hele mooie manier om 
aan meerdere soorten te komen.  
Omdat ik meer de kant van de Mesems op wil zou ik de Gasteria’s wel aan 
iemand over willen doen, dat zijn nogal planten die veel ruimte innemen. Als er 
iemand belangstelling voor heeft hoor ik het graag.  
In de winterperiode ben ik ook nogal eens met hout bezig. Ik heb onder andere 
stapelbare houten planten kistjes gemaakt en rekjes voor in de vensterbank. 
De Lithops staan nog steeds in de tunnelkas zonder verwarming. Bij vorst rol ik 
er ’s avonds dubbel vliesdoek over uit en doe het er ’s morgens er weer af. Tot 
nu toe het ik nog geen schade gezien.  
Ook wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om leden die we niet op de 
verenigingsavonden zien op te roepen om toch maar (weer) eens te komen. Er 
is volop gelegenheid om onze gezamenlijke interesse te delen en zo ook elkaar 
te stimuleren om erin verder te gaan. En misschien ook een iets te doen 
(zaaien, enten, stekken) waarvan we dachten dat het moeilijk was of weinig 
resultaat opleverde.  
We proberen van elkaar te leren en hebben geen geheimen het is het toch 
zeker onze hobby.  
 
Groeten en tot ziens,  
Kees de Bonte   
 
 

Afdelingscontributie 2017 
 
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. 
  

  



Kort verslag van de bijeenkomst gehouden op vrijdag 25 november 2016. 
 
Even over acht opent onze voorzitter Kees de Bonte deze laatste bijeenkomst 
van dit jaar. Aanwezig zijn 14 personen onder wie Hans Kleijn uit Goes, deze 
pakt na een aantal jaren de liefhebberij voor het verzamelen van cactussen 
weer op.  
Hij is in het verleden door kou in de kas zijn verzameling kwijtgeraakt en wil nu 
opnieuw beginnen.  
Met kennisgeving afwezig zijn Bea van IJzendoorn, Marcel Stolk en Koos de 
Meij. Verder met de extra verloting er is een stapel potten geschonken door 
Han Mesu en Kees heeft een aantal plantjes beschikbaar gesteld. 
Notulen (verslag) vorige bijeenkomst worden goedgekeurd en er is verder geen 
nieuws behalve dan de bekende afdelingsbladen binnengekomen. 
Dan wordt de datum voor de open dag van de afdeling voor 2017 bepaald, 
deze zal zijn op zaterdag 20 mei, deelnemers zijn hetzelfde als vorig jaar, 
behalve dan dat Joke van Lavieren ook eens mee wil doen. 
Rondvraag; Joke vraagt of de verwarming in de kas al aan kan, dit wordt haar 
wel aangeraden omdat er vorst op komst is. Ook laat ze weten volgend jaar de 
bijeenkomst in juni wel te willen verzorgen.  
Han vraagt of er de volgende keer bij een plantenkeuring, de eigenaars van de 
winnende planten iets willen vertellen over de plant, bijvoorbeeld herkomst, 
leeftijd of hij al lang in het bezit is, dat soort dingen. 
Verder heeft Han een vraag over de bruine plekken op Ortegocactus 
macdougallii hoe zou dit komen, geen van de aanwezigen heeft hier een echte 
verklaring voor wel heeft men het over hoge luchtvochtigheid met lage 
temperaturen, maar Han haalt deze planten in huis ’s winters, volgens anderen 
die de planten in de natuur hebben gezien komt het daar ook voor. 
Pauze en plantenverloting, de verloting brengt € 25 op, de planten waren 
afkomstig van Han, waarvoor dank. 
Dan gaan we verder met de fotowedstrijd, er waren 7 leden die foto’s hebben 
ingezonden zodat er 50 foto’s waren in 3 categorieën, deze zijn door Piet van 
de Vrede in een presentatie gezet. Uitslag is als volgt; 
categorie; In en om de kas  1 Herman Weezepoel, 2 Kees de Bonte en 
Diederik Quaars en 3 Diederik Quaars en Leen Stolk. 
categorie; Plant 1 Kees de Bonte, 2 Ineke van de Vrede, 3 Kees en Ineke. 
categorie; Bloeiende plant 1 Herman, 2 Kees, 3 Leen. 
Bij de mooiste foto hadden 4 foto’s precies evenveel punten het waren een foto 
van Leen, Herman nog een keer Herman en Ineke. 
Dan is het alweer half elf geweest en sluit de voorzitter deze bijeenkomst met 
een wel thuis en fijne dagen in december, tot volgend jaar. 
 
Herman Weezepoel, secretaris. 
 



 



  

 

Afzender:   

Redactie Zeeculenta 

p/a. Braamstraat 34 

4388 CP Oost-Souburg 

 


