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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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Uitnodiging voor de bijeenkomst op vrijdag 30 juni 2017,  
aanvang 19.30 uur. 
 
Dit keer gaan we op bezoek bij Joke van Lavieren, 
               Goesestraatweg 40, 
                                                   4431 CD in ’s Gravenpolder. 
 
Er is geen programma we gaan er gewoon een gezellige avond van maken, Joke 
heeft wel het verzoek om zelf een stoel mee te nemen. 
 
Namens het bestuur, Herman Weezepoel. 

 
 

Data clubbijeenkomsten 2017 

  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 
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Kort verslag van de bijeenkomst gehouden op vrijdag 2 juni 2017. 
 
Om acht uur opent onze voorzitter Kees de Bonte deze bijeenkomst. 
Aanwezig zijn 14 leden later zal hier Frank Mous nog bijkomen.  
Met kennisgeving afwezig zijn Ad en Ria Uitdewilligen en Han Mesu. 
Voor de extra verloting zijn er een paar plantjes een stapeltje oude succulenta’s en 
twee boeken over cactussen. 
Notulen (kort verslag) vorige bijeenkomst wordt goedgekeurd, aan ingekomen 
stukken de afdelingsblaadjes en nieuwsbrieven van andere afdelingen.  
Ander nieuws is dat verkoop op de groenmarkten in Goes en Zierikzee in totaal € 26 
voor de club heeft opgebracht uit de plantenverkoop, Ondergetekende heeft € 5 
afgedragen aan de club vanwege de verkoop van palmpjes op deze markten en 
verder is er nog € 9 uit de verkoop van boeken.  
De groenmarkt in Zierikzee was dit jaar voor het laatst vanwege het gebrek aan 
belangstelling zowel wat betreft bezoekers als deelnemers.  
Ook de belangstelling voor de groenmarkt in Goes lijkt steeds minder te worden. 
De jaarlijkse open dag van de afdeling werd door alle deelnemers geslaagd 
bevonden, het aantal bezoekers varieerde tussen de 20 en ruim 60, voornamelijk 
liefhebbers en weinig mensen uit de directe omgeving van deelnemers. 
Een stukje in de lokale kranten lijkt ook van weinig invloed evenals de posters, de 
flyers uitgedeeld op de groenmarkt in Goes en op ’s Heer-Arendskerke hebben wel 
enkele bezoekers opgeleverd. 
Rondvraag; Kees laat weten bij Tonnie de Rijke te zijn geweest en daar wat heeft 
geholpen dat het met Tonnie wat beter gaat hij heeft enkele deelnemers aan de 
open dag bezocht is een keer richting het Westland geweest en is weer bezig met 
zijn planten hierbij geholpen door Aad Vijverberg. 
Adri van Liere vraagt of het anderen ook is opgevallen dat er meer wolluizen zijn 
dit jaar of dat hij zich dat verbeeld, er zijn wel leden die dit ook is opgevallen zal wel 
te maken hebben met de warme periode die we hebben gehad. 
Koos de Meij heeft nog een Pachypodium saundersii geschonken aan de club en 
deze wordt met opbod verkocht en levert € 7 voor de vereniging. 
Na de pauze is het de beurt aan Bertus Spee met zijn lezing, niet over Madagaskar 
zoals gepland maar over Ferocactussen omdat hij de verkeerde Usb-stick bij zich 
heeft, soms dan hapert de beamer even en wil deze de foto niet laden en na zo’n 
drie kwartier loopt deze helemaal vast.  
De foto’s die we wel hebben gezien waren in ieder geval de moeite waard. 
Iets vroeger dan normaal om kwart over tien sluit onze voorzitter 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. 
 
Zondag 22 feb.  Zimapan – Altamira – San Joaquin. 
Om 8 uur vertrekken we uit Zimapan, west van de stad zoeken we de weg naar 
Xahja, deze loopt door een groot berggebied, aan planten groeit er weinig, 
Coryphantha clavata, M. elongata en Thelo. leucacanthus, hoog boven het 
stuwmeer komen we weer op de hoofdweg naar Cadereyta, we maken 2 stopjes, 
bij de eerste is alles kaalgevreten door het vee, wat verderop vinden we Mam. 
infernillensis en elongata, Fero. echidne en glaucescens, Cor. clavata, Astrophytum 
ornatum ssp. mirbelli en Agave xylonacantha. 
 

 
 

Agave xylonacantha en Mammillaria elongata 
 
Door de tunnels heen rijden we de Mesa de Leon op en zoeken zonder succes 
naar Mam. herrera, we zien we hier Thelo hastifer, door enkele natte zomers is het 
terrein hier flink dichtgegroeid met de stekelige struiken. 
Voorbij Bella Vista een stop bij km 10,  nu zien we we Ario. kotschoubeyanus 
elephantidens en Thelo. leucacanthus, hierna rijden we door naar de MEX 45 en 
gaan hier noordwaarts, wat verderop slaan we af naar Sombrerete en rijden de 
hoge Sierra el Doctor op tot bij Altamira, hier komen we op 2900 meter met een 
geweldig uitzicht, ver in de diepte ligt Bella Vista del Rio, geen cactussen hier, 
alleen Dasylirions en Yucca's, dan rijden we door het bosrijke berggebied naar El 
Doctor, onderweg zien we nog Echeveria halbingeri in het mos op  de rotsblokken,  
 
 



 

 
Sierra el Doctor 

 

 
Echeveria halbingeri 

 
van El Doctor dalen we dan 1000 meter af naar San Joaquin, in dit leuke 
bergstadje komen we terecht in Hotel Meson Dona Lupe voor 472 pesos, onze 
kamer heeft een mooi uitzicht over het stadje, dan wordt het tijd om te eten en een 
biertje, we vinden weer een goed restaurantje. 
Vandaag 121 km. 
 



Maandag 23 feb.   San Joaquin – Pinal de Amoles. 
Al vroeg wakker, rond 7 uur rollen de wolken over de bergen en ligt de stad  in de 
mist, om 8 uur rijden we richting Maconi en wat verderop komt de zon al weer 
tevoorschijn, door een enorm berggebied bereiken we na 18 km Maconi en volgen 
de weg verder naar de Rio Moctezuma, langs diepe afgronden en hoge 
bergwanden volgen we de rivier zo'n 30 km en komen dan bij Planta de Bombeo 2, 
hoog boven de Canyon Infiernillo, diep in het rivierdal ligt een waterkrachtcentrale. 
We lopen naar een steile afgrond en vinden op de bovenrand de nieuwe 
Strombocactus corrigedorae, ze zijn moeilijk bereikbaar en aan de hand van 
vroegere foto's lijkt het dat er veel grote planten verdwenen zijn, ook groeien hier 
nog Echinocactus platyacanthus, Fero. hystrix, Mam. morganiana en Astrophytum 
ornatum, ook hier weer hetzelfde liedje, sommige ornatums zijn half afgevreten 
door het vee, wel staat er een groot bord teneinde de natuur te beschermen, maar 
ja, geiten kunnen niet lezen. Als we het hier gezien hebben rijden we terug naar 
San Joaquin en gaan van hieraf noordwaarts verder de bergen van de Sierra 
Gorda in, op een vochtige wand langs de weg zien we nog talrijke Pinguicula's. na 
een mooie rit dalen we af in het Rio Estorax dal en spotten in een zijdal de mooie 
Yucca queretaroensis. In het diepe rivierdal zien we dan Strombocactus 
disciformis, Mam. morganiana, Coryphantha erecta en clavata, 
 

 
Strombocactus  

 
hierna rijden we door de stromende rivier en klimmen  naar Bucareli, in het dorpje 
maken we wat foto's bij de oude missiepost en rijden vervolgens nog 18 km verder 
omhoog tot we op de MEX 120 uitkomen, dan gaan we verder tot aan Pinal de 
Amoles, hier zoeken we onderdak en komen in Hotel Meson de Barreteros terecht 
vlak bij de plaza, voor 350 pesos. We kijken wat in het oude stadje rond en drinken 
een biertje, tegen donker gaan we eten en op tijd slapen, buiten is het flink 
afgekoeld, we zitten hier op 2347 meter. 
Vandaag 120 km. 



 
Pinal de Amoles 

 
Dinsdag 24 feb.    Pinal de Amoles – Santa Maria del Rio. 
 
Om half 8 willen we gaan ontbijten in het restaurant maar alles is nog dicht, dan 
maar een  ontbijtje op de kamer, om 8 uur rijden we weg, het is zonnig en 
onbewolkt, via de MEX 120 kronkelen we omlaag naar Camargo, hier gaan we 
rechts over de splinter nieuwe weg naar Rio Blanco, dit dorpje ligt diep in de 
bergen, het eerste stuk is er geen cactus te bekennen, dan rijden we door naar 
Mangas Quatas en vervolgens Los Alamos, hier kijken we langs de Rio La Peñita  
 

 
Coryphantha erecta 



naar Strombocactus esperanzae en we vinden deze ook evenals Echeveria 
trianthina, in een andere kloof noteren we vervolgens Cor. erecta, Echinocereus 
pentalophus,  prachtig bloeiende Thelocactus leucacanthus schmollii en Mam. 
elongata. De rit gaat verder naar Aldama, bij El Chilarito spotten we op een steile 
wand talrijke bloeiende Pachyphytum viride, Sedum glabrum, Pinguicula's en Mam. 
muehlenpfordtii,   
 

 
Pachyphytum viride 

 
dan rijden we over een volgende bergrug en zien hier op de rotsen mooi bloeiende 
Stenocactussen, Mam. crinita en polythele, Sedum humifusum en Pinguicula 
moranense in bloei, na een lange rit door het enorme berggebied duiken we een 
diep dal in naar Santa Catarina, en vervolgen de weg naar Victoria, een leuk oud 
stadje, de volgende  plaats is Cañada  de Moreno en hier komen we op de weg 
naar San Luis de la Paz, van hier rijden we door naar de MEX 57 en gaan noord 
tot bij Santa Maria del Rio, hier boeken we een kamer in Hotel del Rio aan de 
snelweg voor 375 pesos, na een koud biertje en wat eten doen we nog wat 
administratie en gaan dan slapen na een warme en vermoeiende dag. 
Vandaag 225 km. 

 
 
 

 
Wordt vervolgd  

 

 
 

 
 
 

  
 



 



  
 

Afzender:   

Redactie Zeeculenta 

p/a. Braamstraat 34 

4388 CP Oost-Souburg 

 


