ZEECULENTA
27e Jaargang april 2018

"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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Secretariaat :
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 :
www.zeeculenta.nl
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Hoofdredacteur
Redacteur

Uitnodiging voor de bijeenkomst te houden op vrijdag 4 mei 2018 in het Arendhuis
te ’s - Heer Arendskerke. Aanvang 20.00 uur.
Let op dit is dus niet de laatste vrijdag van de maand.
PROGRAMMA
1.

Opening en extra verloting.

2.

Notulen, ingekomen stukken en ander nieuws.

3.

Rondvraag.

4.

Praatje door Han, vanavond zal Han demonstreren hoe te zaaien en enten.

5.

Pauze.

6.

Plantenshow; de bedoeling is dat men een plant meeneemt uit de eigen
verzameling en dan een kort verhaaltje vertelt waarom je juist deze plant hebt
meegenomen. Kan dus zijn omdat je hem heel mooi vind, of omdat hij
bijzonder is, kortom een plant met een verhaal.
(het is dus geen keuring of wedstrijd)

7.

Sluiting.
Namens het bestuur, Herman Weezepoel.

Data clubbijeenkomsten 2018
4 mei
25 mei
29 juni

Plantenshow
Ongedierte bestrijding
Op locatie

31 augustus
28 september
26 oktober
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

Kort verslag van de bijeenkomst gehouden op vrijdag 30 maart 2018.
Door afwezigheid van onze voorzitter Kees de Bonte opent Piet van de Vrede
even na achten deze bijeenkomst.
Aanwezig zijn 16 personen onder wie André van Zuijlen die een lezing zal
geven en Tonnie de Rijke die is opgehaald door Piet omdat hij deze lezing
graag wilde bijwonen.
Met kennisgeving afwezig zijn Koos de Meij, Kees de Bonte, Ria de Graaf, Adri
van Liere en Bea van IJzendoorn.
Verslag vorige bijeenkomst wordt goedgekeurd na wijziging van de
kascontrolecommissie daar stond Bea vermeld maar dit moest Bertus zijn.
Aan ingekomen stukken een felicitatiekaart van de afdeling Voorne Putten en
Rozenburg omdat onze afdeling dit jaar 50 jaar bestaat.
Verder diverse nieuwsbrieven van andere afdelingen die via de mail zijn
doorgestuurd naar de andere leden van de afdeling.
Bertus Spee zal onze afdeling vertegenwoordigen op de ALV op 14 april het
mandaat hiervoor is getekend door ondergetekende en door Piet als tweede
bestuurslid. Verder geen nieuws.
Bij de rondvraag vraagt Joke van Lavieren of ze al water mag geven, dit kan
voor sommige planten al nodig zijn al is een en ander wel afhankelijk van de
omstandigheden qua temperatuur en het weer buiten dit verschilt van kas tot
kas en men zal dus zelf moeten beoordelen of het kan, bij twijfel is het vaak
beter nog even te wachten.
Dan komt de excursie ter sprake en wordt besloten op 9 juni richting Brugge te
gaan, Bertus zal het verder uitwerken.
Verder hebben we het nog even over de barbecue die gepland staat voor 29
juni en blijkt dat de meerderheid is voor zelf bakken en een eigen bijdrage van
10 euro geen problemen oplevert.
Dan zou het pauze en plantenverloting zijn maar dit moet nog even wachten
want we gaan verder met het eerste deel van de lezing door André over een
reis die hij maakte in 2009 door Argentinië, nadat we hebben gekeken naar
foto’s van de afwisselende landschappen en dat deden ze van oerwoud tot
woestijn zelfs sneeuw is het tijd voor de pauze gevolgd door de verloting die
vanavond 14 euro oplevert. Tijdens de pauze worden ook nog de posters voor
de open dag uitgedeeld en de zaden van die besteld zijn van onze eigen
zaadlijst.
Dan gaan we verder met het tweede deel van de lezing en ook hierin zien we
weer het grote verschil in landschappen waarin onze succulenten van nature
leven voorbij komen.
Ruim na half elf is André klaar met zijn mooie lezing en word hij bedankt
waarna Piet deze bijeenkomst sluit.
Herman Weezepoel, secretaris.

Excursie
Voorstel excursie Belgie zaterdag 9 juni.
Tolplein Borssele – Roeselare.
Rik Bruneel, Aardbeienstraat (einde)

111 km – 1.20 uur.

Roeselare – Torhout.
Gerdi Provoost, Tuinstraat 23.

14 km – 20 min.

Torhout – Oostnieuwkerke.
Herman Werbrouck, Cockstraat 17.

14 km. – 20 min.

Oostnieuwkerke – Wevelgem
16 km – 12 min.
Nicolas Samyn, Waterstraat 11, Slypskapelle.
Wevelgem – Tolplein.

124 km – 1.35 uur.

Vertrek Tolplein Borssele 8.30 uur

Barbecue
Barbecue ter gelegenheid van 50-jarig bestaan Succulenta afdeling Zeeland.
Dit feest zal plaatsvinden op vrijdag 29 juni, aanvang 19.00 uur en wel in het
Arendhuis te ’s Heer - Arendskerke .
Er zal gezorgd worden voor barbecues en de benodigde spullen waarmee we zelf
het voedsel kunnen bereidden.
De kosten zijn € 10,- per persoon inclusief 2 consumpties, verdere consumpties zijn
voor eigen rekening.
Bij deze laat (naam):…………………………………………….….. weten deel te willen
nemen aan de barbecue en wel met (aantal)…………. personen.
Dit strookje inleveren bij Herman Weezepoel of even een mailtje sturen naar
herman05@xs4all.nl, liefst voor 1 juni.
De kosten € 10,- per persoon inclusief 2 consumpties graag voor 29 juni betalen.
Het te betalen bedrag kan overgemaakt worden op bankrekening
NL39 INGB 0002645478 t.n.v. Succulenta Zeeland te Middelburg,
of contant te betalen op de afdelingsbijeenkomst.

REISVERSLAG MEXICO 2015.
“Tussen regen en zonneschijn ”
Bertus Spee
Veintiquatro. Mexico 19 februari – 18 maart 2015.
Totaal: 5664 km.
Vrijdag 13 maart. Cuencame – Durango – Mezquital.
Vanochtend nog steeds zwaarbewolkt na de nachtelijke regen, na wat
boodschappen laten we Cuencame achter ons een rijden de MEX 40 libre op richting
Durango, dan passeren we Yerbanis maar het is nog te koud en nat om hier rond te
kijken, in Guadelupe Victoria stoppen we bij een OXXO voor een warme bak koffie,
daarna verder tot bij F.I. Madero, hier rijden we zuidwaarts naar enkele heuvels en
kijken er rond, er groeien alleen enkele Mam. wagneriana, verder naar Durango
slaan we bij Hidalgo rechts af en rijden binnendoor naar Morcillo, hier komen we op
de MEX 40 uit en rijden weer richting Durango, voorbij het stuwmeer klimmen we de
kale rotsachtige heuvels op en
noteren hier Mam. mercadensis
en wagneriana en Echinocereus
pectinatus vol knoppen.
Wat later bereiken we Durango
en tijden naar de zuidkant van
de stad, hier slaan we af naar
Mezquital, na 40 km stoppen we
voorbij Boca de Mezquital
tussen de heuvels en hier
groeien talrijke grote Mam.
wagneriana, Fero. hystrix,
Bursera, Dasylirion en Ipomoea
pauciflora, dan weer verder tot
Mammillaria wagneriana
voorbij Pauca, hier op de
kalkachtige heuvels opnieuw
M. wagneriana en stella de tacubaya en Agave striata en durangensis.
Weer verder tot 5 km voorbij Santa Gertrudis, boven op een heuvelrug kijken we hier
bij Agave pintilla, Echinocactus horizonthalonius, M. wagneriana en Echinocereus
pectinatus met bloemen.
In Mezquital nemen we een kamer in het hotel bij de Pemex voor 300 pesos, hierna
het stadje in om te eten en daarna nog wat internetten.
Vandaag 246 km.
Zat. 14/15 maart. Mezquital – Temoaya – Jesus Maria – Mesa del Nayar –
Est. Ruiz – Tepic.
Vannacht regen en onweer en vanochtend ook nog bewolkt en fris, vanuit Mezquital
rijden we zuid de MEX 23 op, al snel klimt de weg naar 2300 meter, en hier rijden we
de wolken in, bij km 25 een kort stopje voor Echinocer. bonatzii en Mam. wagneriana
met rode bloemen, het waait hier erg hard en het is maar 5 graden, snel de warme

auto in en verder, nu rijden
we een diep dal in naar
Temoaya, hier komt de zon
door en wordt het wat
warmer, we kijken dan rond
op en kalkachtige heuvel,
hier staan flinke groepen
Ech. bonatzii met knoppen
en bloemen, Mam.
wagneriana, Pachycereus
pecten aboriginum,
Myrtillocactus en Agave
vilmoriniana in bloei.
De weg klimt nu weer naar
2700 meter en vlak voor
Llano Grande maken we
enkele stopjes, hier groeit
Mam. senilis en Ech.
polyacanthus in het mos op
de rotsen, en ook Agave
cupreata en durangensis en
Nolina durangensis.
Na een lange rit over bergen
en door dalen van de Sierra
Los Huicholes bereiken we
Jesus Maria in een rivierdal,
het is hier wel 30 graden,
we kijken hier bij het hotel
Agave vilmoriniana
maar er is niemand
aanwezig, dus besluiten we
door te rijden naar Mesa del Nayar, het hotel hier is nog minder ( no baños) en ze
sturen ons door naar La Cumbra, hier zouden cabañas zijn maar we zien niks en
rijden dan maar door naar Estacion Ruiz, maar na een paar km slaat het noodlot toe,
een overstekende steen slaat een gat in de carterpan en we staan zonder olie, een
Mexicaan biedt hulp en belt voor een grua, deze komt over 2 uur zo zegt hij, wat er
ook gebeurt, er komt geen grua dus slapen we vannacht in de auto, het koelt hier
flink af op 1800 meter, al vroeg komt de zon op en warmt ons lekker op.
Met hulp van een aardige Mexicaan zien we kans de verzekering te bellen en nu
komt er wel een grua vanuit Tepic, we kijken hier nog wat rond en zien op de steile
rotsen Agave attenuata in bloei.
Na de middag komt de grua die eerst nog een andere wagen opgehaald heeft en
worden we op sleep genomen, de lange afdaling naar de laagvlakte begint nu en ook
begint het flink te regenen en het wordt niet meer droog, na 70 km door de bergen
bereiken we de MEX 15 bij Est. Ruiz en rijden door naar Tepic, tegen de avond wordt
de Ford bij de dealer afgeleverd, we boeken een kamer bij Hotel Tepic voor 585
pesos met ontbijt.
Zaterdag 257 km en zondag 120 km achter de grua

Achter de grua
Maandag 16 maart. Tepic.
Vanochtend eerst naar de
Ford garage, het regent nog
steeds pijpenstelen, dubbel
pech het is vandaag de
nationale feestdag Benito
Juarez, er wordt dus niet
gewerkt, dinsdagmorgen om
half 9 kunnen we pas
geholpen worden, en wordt
bekeken of reparatie op tijd
mogelijk is, we moeten nog
ruim 700 km rijden naar
Mexico City.'s Middags wordt
het droog en kijken we wat in
de oude stad rond en daarna
eten bij de Comida China.

Tepic

Dinsdag 17 maart. Tepic – Guadelajara.
Half 9 naar de garage terug en hier willen ze ons wel helpen, na controle kan de
carterpan gelast worden bij een ander bedrijf, na veel wachten en papierwerk is de

auto eind van de middag klaar, we sturen de paarden de MEX 15 op en rijden in het
donker naar Guadelajara, vlak bij het busstation vinden we Hotel Parador Central en
krijgen hier een kamer voor 440 pesos met ontbijt, dan nog wat eten en een biertje
en we gaan laat slapen.
Vandaag 200 km.
Woensdag 17 maart. Guadelajara – Mexico City.
Na een super ontbijt vertrekken we om 8.45 uur uit de drukke stad, via de MEX 15
quota schieten we flink op en betalen hier heel wat tol voor, rond 2 uur arriveren we
in Mexico City en zoeken de weg naar Combirent aan de Tonala, het is ontzettend
druk in de stad en overal staat het verkeer vast, de politie sluit intussen veel straten
af, via een omweg bereiken we na 3 uur het verhuurbedrijf en leveren de Ford in.
Vandaag 474 km, eindstand: 5664 km, de Duitse groep is ook gearriveerd en
gezamenlijk worden we naar de Aeropuerto gebracht, we kunnen al gelijk inchecken
en praten dan wat bij met een biertje, om 21 uur kunnen we aan boord, vertrek om
21.50 uur wordt echter met een uur vertraagd.
Met een stevige rugwind vliegen we dan naar Amsterdam en komen hier kort na de
geplande aankomsttijd aan, dan in de trein van 15.14 uur naar Goes, deze komt
echter niet verder dan Dordrecht vanwege een wissel storing, terug naar Rotterdam
en via Breda, en Roosendaal weer verder naar Goes, hier aangekomen met 2 uur
vertraging, dus worden de reiskosten terugbetaald door de NS.
Borssele, 18 maart 2015.
Speedy.

