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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 
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Herman Weezepoel  

Vlaamseweg 5  

4458 ND ’s-Heer Arendskerke  

Tel.: 0113 – 231067  

e-mail : herman05@xs4all.nl 
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Tel.: 0118 – 467423  

e-mail : pmvdvrede@zeelandnet.nl 
 

 

Website :  

www.zeeculenta.nl           
                                  

Facebook : 
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Uitnodiging voor de bijeenkomst te houden op vrijdag 30 maart 2018 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. Voorstel excursie. 
 
5. Pauze en plantenverloting planten geleverd door  

Kees de Bonte. 
 

6. Het woord is aan Andre van Zuijlen met een lezing 
over Argentinië. 
 

7. Sluiting. 
 
Namens het bestuur, Herman Weezepoel. 

 

 Data clubbijeenkomsten 2018 

26 januari Jaarvergadering 29 juni Op locatie 

23 februari Zuid-west Amerika  
Frans Mommers 

31  augustus  

30 maart Argentinië 
Andre van Zuijlen 

28 september  

4 mei  26 oktober  

25 mei  23 november  

 
Te koop 

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 23 februari 2018. 
 
Om acht uur opent Piet van de Vrede deze avond omdat onze voorzitter Kees de 
Bonte afwezig is. 
Verder zijn met kennisgeving afwezig Bertus Spee, Han Mesu, Bea van IJzendoorn 
en Adri van Liere. 
Er zijn 15 aanwezigen waaronder onze 2 gasten voor vanavond namelijk de 
landelijke voorzitter Frans Mommers en zijn vrouw. 
Kort verslag van de vorige bijeenkomst gemaakt door Piet wordt ongewijzigd 
goedgekeurd. 
Aan ingekomen stukken zijn er het inschrijfformulier voor de Groenmarkt in Goes, 
hier zullen we dit jaar niet aan deelnemen. Een uitnodiging voor deelname aan de 
jubileumfair van Groei en Bloei Walcheren op zaterdag 15 september op de boerderij 
Oranjepolder in Arnemuiden hier zullen we wel aan deelnemen evenals aan de 
Sraskerkse dag op zaterdag 8 september in ’s Heer - Arendskerke. 
Verder vraagt het landelijk bestuur om de jaarverslagen en de ledenlijst. 
Ook vragen ze door te geven wie er van de afdeling de Algemene Ledenvergadering 
op 14 april zal bijwonen en de afdeling vertegenwoordigd, maar er hebben nog geen 
afdelingsleden gezegd hier naar toe te gaan. 
Dan is het woord aan Piet met zijn financieel jaarverslag, dit is goedgekeurd door de 
kascontrolecommissie Koos de Meij en Bea van IJzendoorn. We hebben als afdeling 
zo’n 1700 euro waardoor contributieverhoging niet nodig is.  
Jammer blijven de hoge kosten voor de zakelijke bankrekening. 
Ondergetekende leest zijn jaarverslag voor komt erachter dat hij is vergeten te 
vermelden dat Frank Mous nog een middag over cactussen heeft verzorgd op een 
school in Middelburg en zegt dit eraan toe te voegen, verder wordt het goedgekeurd. 
Dan is het woord aan Frans in zijn hoedanigheid als landelijke voorzitter, hij vraagt 
wat wij als afdeling willen van het landelijke bestuur hierop volgt een kleine discussie 
met als conclusie dat er beter gecommuniceerd moet worden vanuit beidde partijen 
een tweede conclusie is dat veel landelijke leden lid zouden kunnen zijn vanwege 
het blad Succulenta. 
Hierna zou het pauze zijn en de verloting plaatsvinden maar deze wordt 
doorgeschoven naar de volgende bijeenkomst. We nemen allemaal iets te drinken 
en genieten van de zelfgemaakte gevulde koek van Joke van Lavieren en dan gaat 
Frans verder met zijn lezing over de nationale parken in Zuidwest Amerika, we zien 
veel mooie panorama’s voorbijkomen en foto’s van rotsformaties waar je allerlei 
dingen in kunt zien, grote bomen en allerlei planten die hij en zijn vrouw 
tegenkwamen tijdens hun vierweekse reis en bijna 9000 km op de teller. 
Dan volgt er nog een keer de mogelijkheid iets te drinken te nemen waarna we 
verder gaan met het tweede deel van de lezing. 
Het is kwart over elf wanneer Frans klaar is met zijn mooie lezing, hiervoor dank en 
iedereen weer richting huis gaat. 
 
Herman Weezepoel, secretaris. 
 

 

 



REISVERSLAG MEXICO  2015. 
“Tussen regen en zonneschijn ” 
Bertus Spee 
Veintiquatro.     Mexico 19 februari – 18 maart 2015. 
Totaal: 5664 km. 
 
Dinsdag 10 maart.  Concepcion del Oro – Est. Vanegas – San Tiburco –  
Villa de Cos. 
 
Vanochtend redelijk wat zon, en de temperatuur is prima, na een tank en koffiestop 
rijden we noordwaarts de MEX 54 op, midden op de grote vlakte gaan we rechts 
richting Guadelupe Garzaron hier wordt volop gewerkt aan een nieuwe verharde 
weg, eenmaal door de vlakte heen rijden we tussen twee bergruggen door en 
klimmen een helling op, hier vinden we Mam. formosa, Neolloydia, Thelo. bicolor en 
enorme Fero. pilosus,  wat verderop nog een stop maar niks nieuws. Dan rijden we 
opnieuw door een grote vrij groen vlakte met veel cultuur, in El Progreso stoppen we 
bij een mooi oud kerkje, 

 
de volgende dorpjes zijn El Salitre en Tanque Nuevo en nog steeds een erg groen 
gebied, vlak voor Clavelinas komen we langs wat kale kalkachtige heuveltjes en 
kijken maar weer eens rond, we vinden hier Thelo. hexaedrophorus, Loph. williamsii 
in bloei, Neolloydia, Mam. formosa en wohlschlagerii, Sclerocactus uncinatus en 
Ario. retusus. We rijden verder oost en steken bij Lulu de spoorlijn over, nu draaien 
we zuid en volgen de spoorlijn naar El Salado, hier begint een nieuwe verharde weg, 

 

El Progreso 



naar Estacion Vanegas, bij km 22 
stoppen we aan een kale 
leemachtige vlakte, hier gaan we 
op zoek naar Loph. alberto-
voitechii, na flink zoeken vinden 
we een 7 tal van deze mini 
plantjes, verder nog Ario. 
kotschoubeyanus, Mam. 
meiacantha en coahuilense met 
bloem. 
Via San Vicente rijden we nu naar 
Est. Vanegas en komen hier op de 
MEX 62, hier naar het westen tot 
aan San Tiburco en dan links de 
MEX 54 op richting Zacatecas, 
een eindeloos lange rechte weg 
omzoomd met miljoenen Yucca 
decipiens ligt nu voor ons, we 
maken nog een stop vlakbij 
Rancho Nuevo en vinden hier Ario. 
retusus, M. formosa, Stenocactus 
zacatecasensis, Ech. pectinatus 
en veel Neolloydia's, verderop 
passeren we de Tropico de Cancer 
(kreeftskeerkring) en eind van de 
middag arriveren we dan bij Villa 
de Cos en nemen een kamer in 
Albert's Hotel voor 250 pesos, hier 
kunnen we ook eten, na de adm. 
en een tequila gaan we onder zeil. 
Vandaag 209 km. 
Woensdag 11 maart.  Villa de Cos – San Felipe – Cañitas –Rio Grande –  
Cuencame.                                                     
 
Vannacht heeft het geregend en 
deze ochtend is het zwaar bewolkt 
en koud, na het dagelijkse Pemex 
en OXXO bezoek rijden we noord 
de MEX 54 op tot bij El Encino, 
hier gaan we links naar San 
Felipe, voorbij dit dorpje maken 
we enkele stopjes tussen de lage 
heuveltjes, terwijl de mist wolken 
over de heuvels rollen vinden we 
hier Mam. hermosana, Cor. valida, 
Ech. pectinatus, E. 
horizonthalonius, Fero. latispinus, 
Thelo. hexaedrophorus en  

 

Mammillaria wohlschlagerii 

  

Sclerocactus uncinatus 

 

Coryphantha valida 



Sclero. uncinatus. 
Alles is hier drijfnat, het heeft zopas 
nog geregend, dan rijden we de 
onverharde weg verder naar Felipe 
Carrillo Puerto, voorbij dit dorp 
willen we nu binnendoor, door de 
Laguna la Campana richting 
Cuencame, de weg wordt steeds 
natter en  gladder en we komen in 
diepe sporen vol water terecht, dit 
is niet te doen, na 15 km kunnen 
we met moeite keren  en rijden 
terug naar de MEX 54, we gaan nu 
terug naar Villa de Cos en door de 
stad heen zoeken we de weg naar 
Cañitas, overal om ons heen zien 
we regen en onweers buien 
hangen, tussen de buien door 
rijden we verder west en komen na 
80 km op de MEX 49 uit, hier gaan 
we noord en zien nu ook de zon 
weer terug, we passeren Rio 
Grande en 20 km verder slaan we 
dan af naar Nieves, hier kijken we 
naar een hotel maar er is niks te 
vinden, dan gaan we nog verder 
noord tot km 20, hier is niks te 
vinden dus weer terug, bij km 14 
kijken we op een kale heuvel en 
vinden nu Mam. wagneriana en 
crinita, Ech. pectinatus, 
Echinomastus durangensis en veel 
Thelo. hexaedrophorus.  
Hierna weer terug naar de MEX 49 
en verder noord, over de slechte 
weg rijden we in een ruk door naar 
Cuencame en komen hier met 
donker aan, we kloppen aan bij 
hotel La Posta en krijgen een 
kamer voor 350 pesos, dan gaan 
we lekker eten bij El Chimenea, 
terug naar het hotel is het flink 
afgekoeld dus een tequila gaat er 
wel in voor het slapen. 
Vandaag 459 km. 
 
 
 

 

Mammillaria  hermosana 

 

Echinomastus durangensis 

 

Thelocactus hexaedrophorus 



Donderdag 12 maart.  Cuencame – La Union – Oriente Aguanaval – Cuencame.   
 
Al vroeg wakker, als we richting 
Torreon rijden is het onbewolkt en 
vochtig warm, we volgen de libre 
en na 48 km gaan we links, een 
groot dal in naar het stuwmeer 
Presa Francisco Zarca, een 
prachtige omgeving ligt nu voor 
ons, hier ligt de laatste dam in de 
Rio Nazas, vlak bij de dam 
klimmen we wat rond en noteren  
Thelo. bicolor, Cor. durangensis, 
Escobaria tuberculosa, Ech. 
stramineus en hoog op de steile 
kliffen Agave victoriae-reginae ssp. 
swoboda, Yucca rostrata staat hier 
vol in bloei. Terug op de MEX 49 
verder noord en na 10 km rechts richting Nazareno, deze ooit verharde weg is erg 
slecht geworden, we maken hier een stopje en noteren Thelo. bicolor, Cor. 
durangensis, Ech. stramineus en Mam. stella de tacubaya, vlak voor La Union gaan 
we dan rechts naar Zaragoza en 
volgen de Rio Aguanaval, we 
kijken hier wat rond maar alles is 
weer afgetrapt door de geiten en 
ander ongedierte, dan steken we 
bij Puente Jalisco de oude brug uit 
1907 over en rijden verder Z.O. 
naar La Flor de Jimulco, hier 
stoppen we aan een vrij kale 
heuvel en zien hier tientallen 
Echinomastus durangensis, Mam. 
meiacantha, Cor. durangensis en 
Leuchtenbergia principis, hierna 
volgen we de weg verder richting 
El Aguaje, na 30 km kijken we op 
enkele heuvels rond, we noteren 
Cor. durangensis, Mam. stella de 
tacubaya en pottsii, Fero. 
hamatacanthus en Echeveria.Dan 
keren we terug en slaan na 20 km 
linksaf naar Barrial de Guadelupe, 
hier rijden we de diepe kloof in van 
de Rio Aguanaval, een prachtig 
gebied met talloze bloeiende 
Yucca rostrata, halverwege de 
kloof een stop en nu zien we Ech. 
enneacanthus in bloei en ook weer 

 

Wilcoxia poselgeri 

 

Echinocactus texensis 



Agave victoriae-reginae ssp. swoboda, door de kloof heen rijden we naar Oriente 
Aguanaval, steken de rivier opnieuw over en volgen de weg zuidwaarts naar Anton 
Martin, na een paar km stoppen we op de kale leemachtige vlakte en kijken hier een 
poos rond, het is hier vrij nat van de eerdere regens, er groeien talrijke Echinocactus 
texensis, sommige in bloei, verder nog Cor. valida en macromeris, bloeiende 
Echinocereus enneacanthus, Ario. kotschoubeyanus en een bloeiende Wilcoxia 
poselgeri.  
Er komt weer flink wat bewolking opzetten en het koelt behoorlijk af, in Anton Martin 
zoeken we de weg naar Cuencame, en na 50 km wasbord weg komen we hier rond 
7 uur aan, nu nemen we een kamer in het nieuwe hotel zonder naam voor 390 
pesos, dit is veel beter dan La Posta, het is al donker als we in het stadje gaan eten, 
als we terug in ons hotel zijn begint het weer hard te regenen. 
Vandaag 227 km. 
 

 
 
Wordt vervolgd  

 

 

Slecht weer 





 


