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28e Jaargang januari 2019 
 

 



 
 

 

 

 



"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 

 

mailto:herman05@xs4all.nl
mailto:pmvdvrede@zeelandnet.nl
http://www.zeeculenta.nl/
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Uitnodiging voor de bijeenkomst te houden op vrijdag 25 januari 2019 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.      Bestuursverkiezing; de voorzitter is periodiek aftredend,                                                                      

         stelt zich echter wel opnieuw herkiesbaar.  

         Tegenkandidaten kunnen zich tot aan de verkiezing opgeven. 

3. Jaarverslagen van het bestuur over 2018. 

4. Rondvraag. 

5. Pauze. 

6. Wat doen we de rest van het jaar, suggesties zijn van harte welkom. 

7. Sluiting. 

 

Namens het bestuur, Herman Weezepoel. 

 

 Data clubbijeenkomsten 2019 

25 januari Jaarvergadering 28 juni Op locatie 

22 februari  30 augustus  

22 maart  27 september  

26 april   25 oktober  

31 mei  29 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 
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De soorten die in de zaadlijst voorkomen worden aangeduid met de naam die de 
schenker eraan heeft gegeven.  
 
De zaden zijn geschonken door:  
Han Mesu, Leen Stolk en Rob Wondergem 
 
Wijze van bestellen:  
Kruis de soorten die u wenst aan in de bestelkolom, wenst u meer dan 1 portie zet 
dan het aantal porties in de kolom.  
 
Het is mogelijk om meerdere porties van een soort te bestellen maar bij 
onvoldoende voorraad worden ze eerst naar normale porties opgedeeld.  
Het aantal zaden per portie is ca. 20 stuks.  
Soorten waarvan er maar weinig beschikbaar zijn bevatten minder zaden per 
portie.  
 
Prijs per portie 0,30 euro.  
 
Bestelformulier:  

• Inleveren op de januari- of februari bijeenkomst.  

• Stuur het op naar: Piet van de Vrede  
         Braamstraat 34  
         4388 CP Oost-Souburg  

• Per email naar pmvdvrede@zeelandnet.nl 
 
De bestelling zal op de februari of maart bijeenkomst afgeleverd worden.  
 
Betaling bij aflevering.  
 
Bestel op dit formulier, bij aflevering krijgt u uw formulier terug.  
 
 

 
 

Naam   

Adres   

Postcode   

Woonplaats   

Totaalbestelling  soorten x 0,30 euro  euro  
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Zaadlijst 2018 - 2019 

Aantal Nr. Soort Soortnaam Lev. 

 1.  Ariocarpus  furfuraceus HM 

 2.  Ariocarpus retusus HM 

 3.  Astrophytum asterias LS 

 4.  Astrophytum asterias ‘Super Kabuto’ HM 

 5.  Astrophytum capricorne HM 

 6.  Astrophytum capricorne var. niveum LS 

 7.  Astrophytum myriostigma HM 

 8.  Astrophytum ornatum HM 

 9.  Coryphantha hybride mix HM 

 10.  Denmoza  rhodacantha HM 

 11.  Echinocereus  pectinatus  Lau 088 HM 

 12.  Echinocereus scheerii HM 

 13.  Epithelantha hybride mix HM 

 14.  Frailea asterioides (castenea) HM 

 15.  Ferocactus  glaucescens HM 

 16.  Gymnocalycium altagraciense RW 

 17.  Gymnocalycium ammerhauserii RW 

 18.  Gymnocalycium asterium var. nigrispinum RW 

 19.  Gymnocalycium baldianum RW 

 20.  Gymnocalycium bruchii RW 

 21.  Gymnocalycium calochlorum RW 

 22.  Gymnocalycium calochlorum var. proliferum RW 

 23.  Gymnocalycium deeszianum RW 

 24.  Gymnocalycium gibbosum RW 

 25.  Gymnocalycium horstii HM 

 26.  Gymnocalycium mazanense RW 

 27.  Gymnocalycium michoga RW 

 28.  Gymnocalycium multiflorum RW 

 29.  Gymnocalycium ochoterenae RW 

 30.  Gymnocalycium pflanzii RW 

 31.  Gymnocalycium quehlianum RW 



 32.  Gymnocalycium quehlianum var. albispinum RW 

 33.  Gymnocalycium quehlianum var. kleinianum RW 

 34.  Gymnocalycium reductum var. leucodictyon RW 

 35.  Gymnocalycium saglione HM 

 36.  Gymnocalycium saglione RW 

 37.  Gymnocalycium schutzlianum RW 

 38.  Gymnocalycium stellatum var. flavispinum RW 

 39.  Gymnocalycium stellatum var. zantnerianum RW 

 40.  Gymnocalycium tillianum WR227 RW 

 41.  Gymnocalycium uruguayense RW 

 42.  Gymnocalycium vatterii RW 

 43.  Gymnocalycium vatterii (1 doorn) RW 

 44.  Gymnocalycium zegarrae RW 

 45.  Gymnocalycium zentnerianum RW 

 46.  Jatropha (1 portie) geel bloeiend   LS 

 47.  Leuchtenbergia principis HM 

 48.  Lobivia akersii RW 

 49.  Matucana aureiflora HM 

 50.  Matucana madisoniorum HM 

 51.  Neochilenia deherdtiana HM 

 52.  Neochilenia scoparia HM 

 53.  Neoporteria taltalensis HM 

 54.  Notocactus ottonis RW 

 55.  Notocactus warasii HM 

 56.  Rhipsalis houlletiana HM 

 57.  Stenocactus hybride mix HM 

 58.  Thelocactus hexaedrophorus HM 

 59.  Thelocactus lophothele var. nudilans HM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Van de voorzitter 
 
Als we samen weer mochten beginnen aan een nieuw jaar willen we ieder 
een, in alle opzichten, voorspoedig 2019 toewensen.  
We mogen vooruitzien ook als de toekomst voor ons verborgen is. Wat zal 
het ons brengen? We kunnen er veel of weinig van verwachten maar ieder 
heeft er toch zo zijn eigen gedachten over.  
Als we kijken naar onze gemeenschappelijke hobby is dat ook iets waar we 
op een positieve manier naar uit mogen kijken. Zal een plant waar we bloei 
van verwachten het dit jaar ook nog niet doen, of zullen onze inspanningen 
beloond worden door iets moois dat we misschien nog nooit eerder gezien 
hebben. Wat voor de gevorderden heel gewoon is kan voor een beginner iets 
fantastisch zijn. Zo kan ieder op eigen wijze genieten van datgene wat onze 
hobby ons wil laten zien.  
Misschien gaan we toch maar weer wat zaaien ook al viel het resultaat vorig 
seizoen misschien eigenlijk wel tegen. Leg je oor te luisteren en probeer het 
misschien weer op een andere manier. Tot je voor jezelf zegt zo ga ik het 
weer doen (en dan kan het ook nog tegenzitten). We kijken weer uit naar de 
zaadlijst waar we voor een prikkie mooie soorten kunnen uitzoeken.  
Het kasje dat ik vorige winter bouwde en in het voorjaar aangeplant heb met 
planten in de volle grond, laat zien hoeveel groeikracht planten kunnen 
ontwikkelen als ze niet beperkt worden in hun groei door een bloempot en 
wel heel erg afhankelijk zijn van datgene wat de baas hen toedient. Planten 
die jarenlang (achteraf gezien) een kwijnend bestaan hadden laten zo hun 
ware aard zien. Daarom heb ik er al weer planten uitgehaald die anderen 
overheersten. De snoeischaar is er ook al aan te pas gekomen. Een Albuca 
deed het nooit zo geweldig, uitgeplant kreeg hij blad waar een prei jaloers op 
kan zijn en vorige week zag ik een bloemstengel in aantocht. Vol verwachting 
klopt ons hart! Een Ceropegia die steeds werd rondgedraaid aan een paar 
stokjes maakte een groeispurt en groeide in één seizoen van beneden naar 
boven in de kas en langs de gevel naar de andere kant en constant van die 
mooie en aparte bloemen (Ceropegia Sandersonii).  
We hebben heel wat dagen waarop we de zon niet zien maar als die er wel is 
gelijk maar een beetje luchten voor een betere atmosfeer. Ze zeggen dat er 
toch nog winterse kou aan zit te komen. Ik zou zeggen zorg dat je er klaar 
voor bent, verwarming op orde, kou gevoelige planten op een veilige plaats, 
isolatiefolie goed aangebracht en laat de winter dan maar komen.  
Misschien zien we de zon dan ook weer wat vaker en daarna komt het 
voorjaar er weer aan.  
Ik wens iedereen persoonlijk en huiselijk, maar ook als liefhebbers onder 
elkaar een groeiend en  bloeiend seizoen, waar we met elkaar ons steentje 
aan bij mogen dragen.  
 
Een hartelijke groet en tot ziens!  
Kees de Bonte  



Kort verslag van de bijeenkomst gehouden op vrijdag 23 november 2018. 
 
Om acht uur opent de voorzitter Kees de Bonte deze bijeenkomst.  
Aanwezig zijn 17 personen. Met kennisgeving afwezig zijn Anette Boeckmans,  
Bertus Spee en Peter Minnaard. 
Verder met de extra verloting hiervoor zijn een drietal planten beschikbaar en 
twee oude kalenders. 
Verslag van de vorige bijeenkomst wordt ongewijzigd en zonder op of 
aanmerkingen goedgekeurd. 
Er zijn geen ingekomen stukken behalve dan de notulen van de vergadering 
gehouden op 10-11-2018 in de Uithof te Utrecht.  
Leen Stolk geeft nog een kort verslag van deze bijeenkomst. 
Rondvraag; Han Mesu vraagt of er nog belangstelling is voor zaden om op de 
zaadlijst van de afdeling te zetten, deze is er.  
Piet van de Vrede zegt ook nog zaden te hebben gekregen van  
Rob Wondergem voor deze lijst. 
Verder is er de opmerking mocht je de naam van een plant willen weten zet 
deze dan eens met een foto op het forum van Succulenta, grote kans dat de 
juiste naam gegeven wordt of in ieder geval in welke richting je moet gaan 
zoeken. 
Dan is het tijd voor de pauze en de plantenverloting, de verloting brengt  dit 
keer  € 24,80 incl. een gift van 5 cent van Vincent Mareels. 
Tijdens de pauze is er ook gelegenheid om de contributie te voldoen en is er 
nog iemand die zich opgeeft als nieuw lid van voorlopig alleen de afdeling 
namelijk Piet Hermes. 
Dan is het woord aan Koos de Meij, deze laat ons verschillende foto’s zien die 
hij heeft gemaakt. Hieronder zitten foto’s van bomen, succulenten en andere 
planten erg gevarieerd dus voor ieder wel iets moois. 
Ondertussen is het 10 voor 11 geworden en sluit Kees deze laatste 
bijeenkomst van het jaar en wenst iedereen fijne feestdagen en een fijne 
jaarwisseling, tot volgend jaar. 
 
Herman Weezepoel, secretaris. 
 
 

Afdelingscontributie 2019 
 
Graag uw contributie van 20 euro voor 31 januari overmaken op  
Bankrekening NL39 INGB 0002645478 t.n.v.  
Succulenta Zeeland te Middelburg. 
U kunt ook contant betalen op de afdelingsbijeenkomst. 
 
Namens het bestuur, bij voorbaat dank. 

  

 

 



 



 


