ZEECULENTA
26e Jaargang oktober 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
Herman Weezepoel
Piet van de Vrede

Voorzitter
Secretaris
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Herman Weezepoel
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4458 ND ’s-Heer Arendskerke
Tel.: 0113 – 231067
e-mail : herman05@xs4all.nl

Redactie :
Piet van de Vrede
Bertus Spee
Redactie :
Braamstraat 34
4388 CP Oost-Souburg
Tel.: 0118 – 467423
e-mail : pmvdvrede@zeelandnet.nl

Website :
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www.facebook.com/zeeculenta

Hoofdredacteur
Redacteur

Uitnodiging voor de bijeenkomst te houden op vrijdag 27 oktober 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.

Pauze.

5.

Plant van de Maand : Copiapoa
Copiapoa lezing door Piet van de Vrede
Plantenshow Copiapoa , neem zoveel mogelijk planten mee.

6.

Sluiting.
Namens het bestuur, Herman Weezepoel.

Data clubbijeenkomsten 2017
27 oktober

Copiapoa door
Piet van de Vrede

24 november

Lezing Madagaskar door
Bertus Spee

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 29 september 2017.
Om tien over acht opent Piet van de Vrede deze bijeenkomst, dit omdat onze
voorzitter Kees de Bonte vanavond iets later komt. Aanwezig zijn 12 leden hier
komen later op de avond Bertus Spee en Kees dus nog bij.
Met kennisgeving afwezig Vincent Mareels, Koos de Meij, Bea van IJzendoorn,
Ad en Ria Uitdewilligen.
Voor de extra verloting zijn er een tweetal cactussen en een stapeltje illustraties
afkomstig van oude kalenders beschikbaar gesteld door Han Mesu.
Hierna gaan we verder met de verkoop bij opbod van een mooie Nolina recurvata
geschonken door Bertus, Adri van Liere doet het hoogste bod namelijk 17 euro en
wordt hiermee de nieuwe eigenaar.
Aan ingekomen stukken de bekende nieuwsbrieven en een uitnodiging aan alle
afdelingssecretarissen om op 4 november een vergadering bij te wonen op de Uithof
in Utrecht, ondergetekende laat weten hier geen interesse in te hebben en vraagt
Kees de Bonte om onze afdeling te vertegenwoordigen. Ondergetekende laat
nogmaals weten dat hij bij zijn aantreden als secretaris al kenbaar heeft gemaakt
voor dit soort bijeenkomsten geen belangstelling te hebben.
Verder met de rondvraag; Han vraagt of er volgend jaar weer een zaadlijst komt, dit
is wel de bedoeling en er wordt aan de aanwezigen dan ook gevraagd om eventuele
zaden beschikbaar te stellen voor deze lijst, wel schoongemaakt en indien mogelijk
op naam. Joke van Lavieren vraagt of ze nog water mag geven aan haar planten en
het antwoord hierop is ja, kleine potjes en bijvoorbeeld Notocactussen hebben zeker
nog behoefte aan een beetje vocht. Ook wil ze weten hoe Canna’s te verzorgen er
wordt haar verteld de planten nu in rust te laten gaan na het verdrogen van de
stengels deze te verwijderen in het voorjaar van een nieuwe pot en aarde te
voorzien en gedurende de zomer deze planten veel zon, veel water en regelmatig
van voeding te voorzien. Moet lukken ze op deze manier te laten groeien en bloeien.
Peter Minnaard vraagt of hij planten mee mag nemen naar de bijeenkomsten om
hier een naam bij te krijgen, Peter dit mag natuurlijk altijd dat is juist de bedoeling
krijgt hij als antwoord op zijn vraag.
Han Mesu laat nog weten dat de oud-voorzitter van Succulenta te zien was in een
uitzending van omroep Max in een onderwerp over reuzenslakken.
Dan komt de ELK ter sprake kort gezegd de ELK was warm, druk en goed aan de
prijs wel een zeer groot aanbod aan planten, waarna er opeens overal onderlinge
gesprekken ontstaan, waaruit dan nog even naar voren komt dat niet alle lezingen
even goed waren.
Dan is het tijd om te pauzeren, daarna de plantenverloting opbrengst 22 euro.
Na de verloting is het woord aan Frank Mous die in Spanje een drietal cactustuinen
heeft bezocht, hij heeft een hoop foto’s gemaakt en laat nu een deel hiervan zien.
Frank heeft geen namen bij de planten die we te zien krijgen dus proberen we met
z’n allen de planten te benoemen, dit valt nog niet altijd mee maar we komen een
heel eind, nadat we zo’n, 75 foto’s verder zijn is het alweer tijd om deze bijeenkomst
af te sluiten.
Het is dan kwart voor elf.
Herman Weezepoel, secretaris.

REISVERSLAG MEXICO 2015.
“Tussen regen en zonneschijn ”
Bertus Spee
Veintiquatro. Mexico 19 februari – 18 maart 2015.
Totaal: 5664 km.
Zondag 1 maart. Miquihuana – Doctor Arroyo.

Panorama
De dag begint zonnig, na een ontbijt in het hotel rijden we om half 9 richting La
Peña, van hier klimmen we de weg naar Las Joyas op, na 8 km de eerste stop bij
een plateau op de bergrug, hier noteren we Ariocarpus retusus, Thelo. conothelos,
Neolloydia conoidea,
Gymnocactus beguinii en
Mam. viereckii en melaleuca,
wat hoger bij km 10 zien we
vervolgens grote Mam.
rubrograndis bijna in bloei,
Nolina hibernica en Agave
gentryi en montana.
Voorbij La Joya stoppen we
nabij km 14 en lopen hier een
steile zijweg op tot 3100
meter, veel hellingen zijn hier
enkele jaren terug afgebrand
maar de natuur herstelt zich al
Thelocactus conothelos
weer snel, er groeien hier

duizenden Nolina hibernica en
Agave montana, en ook weer
Gymnocatus beguinii, hierna
beginnen we aan een lange
afdaling naar Valle Hermosa,
over de grote laguna heen
lunchen we en kijken dan op
een rotsachtige heuvel rond,
hier zien we talrijke Ferocactus
hystrix, Mam formosa en
Echeveria simulans, als we
verderop de vallei uitrijden
spotten we nog enkele
bloeiende Echinocereus
knippelianus ssp. reyesii,
dan beginnen we aan een
lange afdaling naar de
Miquihuana vallei, we maken
weer enkele stops en noteren
hier, Thelo. conothelos in bloei,
Echinocereus parkerii ssp.
gonzalezii, Dasylirion acrotrice
en longissimum, Yucca
carnerosana en filifera en
Agave striata.
Eenmaal beneden in de vallei
rijden we over een nieuwe weg
naar La Perdida en gaan op
zoek naar Turbinicarpus
schmiedickeanus, deze staan
er prima bij evenals Mam.
formosa en Thelo.
hexaedrophorus.
We volgen de weg verder zuid
en stoppen dan aan de heuvel
met Mam. albicoma, ook deze
plantjes staan er nog volop,
ondanks dat er een stuk van
de heuvel afgegraven is voor
de nieuwe weg, even verderop
slaan we dan af naar San Jose
del Llano en rijden achter het
dorp nog zo'n 6 km verder
richting Cordonito, op een
steile rotsachtige heuvel
zoeken we hier Turbinicarpus
graminispinus op, er groeien
talrijke mooie plantjes, aan de

Gymnocactus beguinii

Echeveria simulans

Turbinicarpus schmiedickeanus

banden sporen langs de weg zien we dat er pas nog meer bezoekers zijn geweest.
Terug naar San Jose del Llano volgen we de weg verder naar Palma Gorda en van
hier naar Doctor Arroyo, eind van de middag kloppen we aan bij Hotel Los Pinos en
krijgen een kamer voor 290 pesos, dan het stadje in voor eten en een biertje, dit
valt niet mee op zondagavond, toch vinden we nog een gezellig restaurantje en
zakken nog wat door met enkele Mexicanen, tot de tent gaat sluiten.
Terug naar het hotel komen we over de zocalo, hier is nog volop feest en muziek,
en zo doen we onze administratie met een achtergrond muziekje.
Vandaag 119 km.
Maandag 2 maart. Doctor Arroyo – Aremberri – Tepozanes – La Ascencion.

Sierra Peña Nevada
Vanochtend wat bewolkt en koel, later wordt het lekker zonnig, na een tankstop
rijden we noord richting La Escondida, overal langs de weg wordt gewerkt aan een
enorme nieuwe gasleiding en alle begroeiing is over een breedte van wel 30 meter
aan de kant geschoven, zo ook vele cactussen.Kort voor La Escondida ontbijten
we langs de weg en kijken hierna op een heuveltje naar Turbinicarpus
pseudopectinatus, dezelfde plantjes van 2 jaar terug staan er nog steeds, bij La
Escondida gaan we nog even links een vallei in, hier vinden we alleen Thelo.
bueckii, dan rijden we door naar Aramberri en vervolgens Zaragoza, hier zoeken
we de weg naar Tepozanes en rijden om de de Cerro Viejo heen omhoog de
bergen in, we klimmen door een bosrijk gebied tot 2300 meter en vlak voor
Tepozanes kijken we langs een kloofje, op de steile wanden zien we talrijke
Echeveria simulans, we willen nog verder maar in het dorp is de weg opgebroken
dus nemen we een zijweg naar een andere vallei, hier vinden we talrijke prachtig
bloeiende Echinocereus knippelianus ssp. reyesii en ook parkeri ssp. gonzalezi.

Hierna dalen we weer af naar
Zaragoza en gaan terug naar
Aramberri, noord van deze stad
zoeken we nog even naar
Turbinicarpus gracilis en deze
zijn ook vlug gevonden, talrijke
plantjes en ook veel zaailingen.
Via La Escondida volgen we de
NL 61 verder richting La
Ascencion, enkele km hiervoor
gaan we links de zijweg naar
San Joaquin de Soto op, hier
komen we in een groen en
grasrijk gebied en geen cactus
te zien, alleen Agave gentryi, de
achterliggende bergen zijn ook
niet te bereiken, dus rijden we
door naar La Ascencion, hier
vinden we een heel eenvoudig
en goedkoop hotel, een kamer
zonder douche en wc voor 200
pesos, dan gaan we wat eten
en internetten, administratie,
een tequila en dan pitten.
Vandaag 202 km.

Echinocereus knippelianus ssp. reyesii

Turbinicarpus gracilis

Dinsdag 3 maart. La Ascencion – Galeana.
De dag begint zonnig, na een
ontbijtje op de kamer pakken we
in en rijden noord de NL 61 op,
we nemen dan de zijweg rechts
naar San Jose Jilguero, hier
rijden we ongeveer 15 km op
door een bosrijk en heuvelachtig
gebied, bij enkele kalere heuvels
maken we een stop en klimmen
wat rond, hier groeit alleen
Thelocactus bueckii, terug op de
NL 61 de volgende stop bij km
147, de site van Echinocereus
knippelianus kruegeri,

Echinocereus knippelianus ssp. kruegeri

we lopen het gedeeltelijk omgeploegde terrein op en vinden al snel enkele
bloeiende plantjes, ook nog wat Stenocactussen in bloei en Mam. heyderi,
van M. weingartiana geen spoor
in het vrij hoog staande gras, in
de hier aangeplante
dennenboompjes zit nog weinig
leven, verder noordwaarts slaan
we linksaf naar Santa Clara en
rijden tussen de gipsheuvels
door richting San Jose Raices,
we maken en aantal stops en
vinden achtereen volgens
Thelo. bueckii in bloei, Ario.
retusus, Coryphantha, Mam.
formosa, Neolloydia, Fero.
pilosus, Echinocactus
Stenocactus
horizonthalonius en Mam.
meiacantha, eind van de
middag rijden we via de MEX 57 en de MEX 31 door naar Galeana, we komen aan
bij Hotel Juana Maria, kamer voor 350 pesos, en treffen hier Coby en Anjo Keizer
met hun Duitse vrienden, 's avonds gaan we gezamenlijk eten en kletsen daarna
een poosje bij in het hotel.
Vandaag 147 km.

Landschap bij San Jose Raices
Wordt vervolgd

Afzender:
Redactie Zeeculenta
p/a. Braamstraat 34
4388 CP Oost-Souburg

