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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 :   

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 
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Opgelet deze bijeenkomst is niet op de laatste vrijdag in mei. 
 
Uitnodiging voor de bijeenkomst te houden op opgelet vrijdag 2 juni 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. Rondvraag. 

 
4. Lezing Madagaskar door Bertus Spee. 

 
5. Pauze. 

 
6. Vervolg lezing. 

 
7. Sluiting. 

 
Namens het bestuur, Herman Weezepoel. 
 

 

Data clubbijeenkomsten 2017 

2 juni Lezing Madagaskar deel 2 29 september ????? 

30 juni Op bezoek bij              
Joke van Lavieren 

27 oktober ????? 

25 
augustus 

Lezing Caudexen door 
Paul Shirley 

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 
 

mailto:herman05@xs4all.nl


Kort verslag van de bijeenkomst gehouden op vrijdag 28 april 2017. 
 
Even over achten opent onze voorzitter Kees de Bonte deze bijeenkomst, er is een 
goede opkomst als ik goed geteld heb zijn er 18 leden aanwezig, heb geen 
afmeldingen. 
Voor de extra verloting zijn er een vijftal planten, portie zaad van een geelbloeiende 
Jatropha en een jaargang oude succulenta’s geschonken. 
Aan ingekomen stukken; aankondiging van plantenbeurs in Wijnegem op 13 mei en 
ander nieuws is dat de deelname van de afdeling aan de Sraskerkse dag de clubkas 
in totaal € 55,50 heeft opgeleverd. 
Het stukje cactustuin ook wel bekend als “Klein Mexico” in de Berkenhof is niet 
meer, planten zijn op een paar na en de bak bij de ingang bijna allemaal verwijderd, 
de precieze reden is niet helemaal duidelijk.  
Feit is dat het geen reclame meer was voor onze hobby en/of de Berkenhof. 
Notulen (kort verslag) vorige bijeenkomst worden goedgekeurd. 
Rondvraag; Frank Mous vraagt of er toch niet iemand is die hem kan helpen op de 
groenmarkt in Zierikzee, onder de aanwezigen is er niemand die aanbied te helpen, 
dit komt mede door het feit dat het die dag ook de open dag van de afdeling is. 
Verder heeft Frank proberen te achterhalen waarom sommige exemplaren van 
Ortegocactus macdougallii bruine vlekken vertonen en andere niet, hiervoor is niet 
echt een verklaring gevonden, kan komen door hoge luchtvochtigheid in combinatie 
met lage temperaturen maar dan blijft het vreemd dat de een het wel doet en de 
ander niet, het verschijnsel schijnt in de natuur ook voor te komen volgens Bertus 
Spee. 
Diederik Quaars laat weten dat de website niet is bijgewerkt omdat hij momenteel 
niet kan inloggen, hij heeft contact gezocht met de webhost maar nog geen 
antwoord. 
Bertus vraagt of het afdelingsblad van Groningen ook wordt ontvangen, dit is de ene 
maand wel het geval en de andere maand niet, alle afdelingsblaadjes of 
nieuwsbrieven die ondergetekende via de mail ontvangt worden doorgestuurd naar 
de afdelingsleden met een e-mailadres. Overigens zijn de meeste afdelingsbladen 
ook te vinden op de website van Succulenta. 
Dan gaan we kijken naar de You Tube filmpjes over zaaien, enten en vermeerderen, 
we zien bekende dingen voorbij komen maar dan net weer even anders dan de 
methode die we zelf toepassen, blijkt maar weer eens dat er vele wegen naar Rome 
leidden. 
Dan is het pauze en plantenverloting, de verloting brengt € 22,50 op. 
Verder met het tweede gedeelte van de filmpjes, wanneer we ze allemaal hebben 
gezien is het bijna elf uur geworden en sluit Kees deze bijeenkomst. 
 
Herman Weezepoel, secretaris. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



REISVERSLAG MEXICO  2015. 
“Tussen regen en zonneschijn ” 
Bertus Spee 
Veintiquatro.     Mexico 19 februari – 18 maart 2015. 
Totaal: 5664 km. 
 

 
 

Donderdag 19 feb.   Goes – Schiphol – Mexico City –  Pachuca. 
Het is buiten 0 graden als ik om 8 uur richting Schiphol vertrek, rond half 10 ontmoet 
ik hier Wolter ten Hoeve en wat later ook Marlies Schauer, die met een andere Duitse 
groep op reis gaat, na een lange vlucht arriveren we om half 8 in Mexico City, het is 
hier net donker en 22 graden.  
Na wat geld wisselen en pinnen treffen we de mannen van Combirent, we krijgen een 
Ford Escape mee voor 20500 pesos, km stand 152052.  
Daarna rijden we de stad uit richting Pachuca, bij km 72 kloppen we aan bij Hotel 
Global Expres, een vrij nieuw hotel, 2 pers. kamer voor 500 pesos.  
De Duitse groep komt hier even later ook aan, we drinken nog een biertje en gaan 
dan vlot slapen. 
Vandaag 68 km. 
 
Vrijdag 20 feb.   Pachuca – Atotonilco Grande – Metztitlan. 
Prima geslapen maar wel een koude douche, om 8 uur ontbijten we bij de Italian 
Coffee Company, vervolgens rijden we door Pachuca heen naar Real del Monte, en 
over de pas heen naar Atotonilco Grande, hier gaan we rechts naar Santa Catarina en 
dalen af in het enorm grote en diepe dal Arroyo Grande Tulancingo, via San Martin 
bereiken we de bodem van de kloof en steken de Rio Venado over, op wat 
zuilcactussen na groeit hier weinig, al snel klimmen we weer en maken een stopje bij 
El Pedegral, nu vinden we Cephalocereus senilis, Echinocactus platyacanthus, 
Mam. magnimamma, Fero. hystrix, Isolatocereus en Myrtillocactus, nog wat hoger ook 
M. geminispina en Stenocactus. 



 
 

Arroyo Grande Tulancingo 
 

Hoog boven de kloof komen we op een hoogvlakte en rijden hier noord naar de MEX 
105, vervolgens dalen we weer af naar Venados en vlak voor de brug gaan we rechts 
richting Metztitlan. Hier boeken we alvast een kamer in Hotel Quinta Español voor 300 
pesos, dan rijden we via Hualula door naar Gilo, deze weg wordt inmiddels ook 
verhard, voorbij Gilo dalen we af in een grote kloof El Almolon, hier gaan we op zoek 
naar Mam. humboldtii,  na 3 uur zoeken vinden we ze echter alweer niet, 
 

 
 

Mammillaria  geminispina 
  



 
 

Gilo - El Almolon 
 
wel zien we hier M. longimamma en magnimamma, Fero. glaucescens en echidne, 
Cor. octacantha, Astrophytum ornatum en Agave xylonacantha. Eind van de middag 
rijden we terug naar Metztitlan en komen hier tegen donker aan, na deze vrij warme 
dag gaan een paar koude Negra Modelo's er prima in, en ook het eten smaakt 
heerlijk, we kopen nog een fles tequila en na een paar slaapmutsjes vallen de luiken 
al snel. 
Vandaag 191 km. 
 

 
 

  Mammillaria longimamma 



Zaterdag 21 feb.  Metztitlan – Ixmiquilpan – Zimapan. 
Iets over 8 uur rijden we van Metztitlan naar San Cristobal, hier klimmen we het grote 
dal uit naar Metznoxtla, over de bergrug heen dalen we dan af naar San Pablo 
Tetlapajac, boven de rivier kijken we nog wat rond en noteren M. magnimamma en 
longimamma, Fero echidne en Cor. octacantha, hier groeien de cactussen zelfs op de 
bomen. We steken de Rio Amajac over en klimmen de volgende bergrug over, hier 
vinden we Gymnocactus horripilus, 
 

 
 

Ferocactus  echidne en Coryphantha octacantha 
 

 
 

Gymnocactus horripilus 



uiteindelijk komen we op de weg naar de Barranca Tolantongo, ook hier rijden we 
omlaag maar moeten dan betalen om het toeristische gebied in te mogen en de 
andere weg het dal uit naar La Mesa is afgesloten, we keren terug en rijden richting 
Ixmiquilpan, bij El Cubo kijken we nog op de site van Echinocereus pulchellus maar 
vinden niks, vlak voor Ixmiquilpan gaan we dan rechts en rijden binnendoor onverhard 
via San Juanico en Puerto Dexthi naar Megui, onderweg vinden we hier Stenocactus, 
Mam. elongata en Fero. hystrix , dan verder naar Xitha Segundo  via de verharde weg 
komen we op de MEX 85 uit. 
Vanhier rijden we door naar Zimapan en dan nog wat verder noord links de weg naar 
Pacula op, na een paar km kijken we op een kale heuvel rond en vinden hier 
Stenocactus vaupelianus in bloei, Coryphantha, Echinocereus parkerii en Fero. 
latispinus. 
 

 
 

Ferocactus latispinus 
 

We volgen de weg nog 30 km maar het wordt steeds groener en geen cactussen, we 
keren om en  kijken nog even bij km 10, hier groeien Mam. polythele en Echinocereus 
parkerii, dan terug naar Zimapan, hier nemen we een kamer in Hotel Fundicion voor 
600 pesos, tegen de avond lopen we het stadje in en eten heerlijk bij Señor Octopus 
met een koud biertje, na nog wat boodschappen terug naar het hotel, na de 
administratie en een tequila is het bedtijd. 
Vandaag 168 km. 
 
Wordt vervolgd  

 

 
 

  
 



 



  

 

Afzender:   

Redactie Zeeculenta 

p/a. Braamstraat 34 

4388 CP Oost-Souburg 

 


