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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 te houden op vrijdag 23 augustus 2019 in het 
Arendhuis te ’s Heer - Arendskerke. Aanvang 20.00 uur. 

 

Let op gewijzigde datum deze is 23 augustus 
 
                                        PROGRAMMA 
 
1. Opening en extra verloting. 
 
2. Notulen, ingekomen stukken en ander nieuws. 
 
3. Rondvraag. 

 
4. Plant van de maand Echeveria door Kees de Bonte. 

Heb jezelf een mooie Echeveria of zo maar een plant die je wil laten zien neem 
hem dan mee. 
 

5. Pauze en plantenverloting, de planten zijn afkomstig van Herman Weezepoel. 
 

6. ????????????? 
 

7. Sluiting. 
 
Namens het bestuur, Herman Weezepoel. 
 

 Data clubbijeenkomsten 2019 

30 augustus 
Plant v.d. maand 
Echeveria 

25 oktober 
Plantenshow  
vreemde vormen 

27 september 
Kunstlicht door  
Diederik Quaars 

29 november 
Fotowedstrijd,  
foto’s eigen leden 

Dit alles onder voorbehoud en aanpassingen gedurende het jaar zijn mogelijk. 

 
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.  
  

       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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Herhalingsbezoek bij Kees de Bonte in Vrouwenpolder op 28 juni 2019. 
 
Nadat we een aantal jaren ook eens bij Kees zijn geweest om precies te wezen 
op vrijdag 28 juni 2013 dus exact zes jaar terug, toen regende het kwam het met 
bakken uit de lucht en hebben we dus niet veel gezien behalve de recreatieruimte 
maar ook toen was het volgens mij best gezellig.  
Vanavond dus op herhaling, als ik goed geteld heb zijn er iets in de twintig 
personen gekomen, het weer is dan ook prachtig en de zon schijnt nog volop dus 
lekker een bakje koffie met iets lekkers erbij op het gazon bij een temperatuurtje 
boven de 20 graden, over het weer dus niets te klagen vanavond.  
Tijdens de koffie krijgt Ad Uijtdewilligen het speldje uitgereikt voor zijn 25-jarig 
lidmaatschap van Succulenta. 
Hierna neemt Kees ons mee over het erf en laat ons zien wat hij hier allemaal 
aan bloemen planten enz. heeft staan vertelt ondertussen ook nog iets over het 
bedrijf, nadat we dit hebben gezien neemt hij ons mee naar een loods met voor 
de een veel oude troep en voor de ander een loods vol mooie spullen.  
Dan gaan we terug naar daar waar de plantenkassen staan, het zijn er drie dus 
hoeven we niet te wachten voor we ergens binnen kunnen kijken hier staan veel 
andere vetplanten en minder cactussen maar wel goed verzorgd ziet er prachtig 
uit, nog mooier zijn de planten in de kas waar ze vrij uitgeplant staan zo in de 
vollegrond, er zijn ook plantjes te koop maar vanavond gaan de meeste gratis en 
voor niets naar een nieuw adres, dankjewel Kees. 
Ondertussen koelt het toch wat af en zoeken we de recreatieruimte op en maken 
er onder het genot van een drankje of sapje en wat te knabbelen weer een 
gezellige avond van, ergens tussen half elf en elf uur vertrekt iedereen langzaam 
weer huiswaarts. 
 
Herman Weezepoel. 



 

 

Openingsuren Bezoekers: 

 vrijdag 6 september 2019 14:30u - 19:30u 

zaterdag 7 september 2019 8:30u - 19:00u 

zondag 8 september 2019 8:30u - 11:00u 



Reisverslag Peru 2019 
Bertus Spee 
 

 
Zondag 3 feb.  Goes – Amsterdam – Lima. 
Vertrek van Schiphol om 12.35 uur, na een goede vlucht aankomst in Lima om 
19.15 uur, de temp. is hier 29 graden, het duurt lang eer de koffers komen en ook 
de huurauto van Budget Car Rent neemt veel tijd in beslag, we krijgen de 
Mitsubishi ASX uiteindelijk mee, in het donker rijden we de enorm drukke stad in 
en komen om half 11 aan bij hotel Mami Panchita, vlak bij de boulevard, na een 
paar biertjes gaan we al vlug slapen,  
vanavond 11 km gereden. 
 

 

Totaal 6415 KM 

 

 

 

Totaal 6415 km 



 
Maandag 4 feb.  Lima – Totoritos – Ica. 
We zijn al vroeg op, om half 7 is het al licht, buiten is het licht bewolkt, om 8 uur 
ontbijten we en pakken daarna in, we rijden zuidwaarts langs de kust door de enorm 
grote stad heen, nergens zijn wegwijzers te bekennen en het kost een uur om de 
stad uit te komen, dan komen we op de 4 baans Panamericana en volgen de 
westkust verder zuidwaarts, de eerste 100 km is alles langs de kust volgebouwd en 
passeren we talrijke playa's, op een heuveltje spotten we de eerste cactussen, maar 
er is met geen mogelijkheid bij te komen, bij Totoritos rijden we even naar de kust en 
kijken rond op de kale rotsen maar er groeit niks, na de lunch rijden we verder naar 
Ica en krijgen een bekeuring voor zonder licht rijden, dit is hier verplicht maar 
niemand houdt zich hieraan, verderop passeren we het stadje Pisco en hier worden 
heel veel druiven geteelt voor de gelijknamige drank. In Ica aangekomen rijden we 
naar het centrum en vlak 
bij de Plaza vinden we 
onderdak in hotel Leo, dit 
is nog vrij nieuw met 
prima bedden, hierna 
wandelen we de drukke 
stad in en kijken  
uitgebreid rond, we 
drinken een biertje en 's 
avonds gaan we lekker 
eten, als we terug naar 
het hotel lopen regent het 
licht, de temp. is nog ruim 
boven de 20 graden. 
Vandaag 335 km. 
 

 

 



Dinsdag 5. feb.  Ica – Palpa – Nazca. 
We zijn al vroeg op, deze maal is er geen geen ontbijt, buiten is het flink bewolkt 
en 25 graden, van Ica rijden we zuid door een grote riviervallei met enorme 
druiven plantages, 
verderop ontbijten we in 
een eettentje langs de 
weg, vervolgen rijden we 
een kaal landschap in met 
rotsachtige heuvels en 
grote zandduinen, we  
maken een stopje en 
kijken wat rond, er groeit 
totaal niks, wat verderop 
nogmaals een stop en 
ook hier niks te zien op 
een bloeiende Tillandsia 
latifolia na, aan de 
ondergrond is te zien dat 
hier wel eens flink wat 
water stroomt vanaf de 
achterliggende heuvels. 
Over een flinke bergrug 
heen bereiken we het 
stadje Rio Grande en 
vervolgens Palpa, beide 
gelegen in een groen 
rivierdal, hierna steken 
we opnieuw een grote 
zandvlakte over naar El 
Ingenio en dan rijden we 
de enorme kale Nazca 
vlakte op, na 1 km 
stoppen we bij de 
uitkijktoren en klimmen 
20 meter omhoog om de 
bekende figuren van de 
Inka's te bekijken, het 
blijkt dat de 
Panamericana  hier 
dwars doorheen is 
aangelegd, rond 12 uur 
komen we al in Nazca 
aan en lunchen hier, dan 
gaan we op zoek naar 
onderdak en komen in 
Hotel Alegria terecht 
deze maal 3 sterren en 
met zwembad,  

 

Uitkijktoren 

 

Nazca lijnen 

 

Hotel Alegria 



we boeken hier voor 2 nachten, dan rijden we naar de Rio Aja die hier vanuit de 
bergen omlaag stroomt, we willen de rivier oversteken om de vallei in te rijden 
maar de brug is afgesloten en er wordt aan een nieuwe brug gebouwd, dit plan 
gaat dus niet door en we rijden terug naar het hotel, de rest van de middag 
relaxen we met een biertje bij het zwembad, de temperatuur is inmiddels gestegen 
naar 34 graden, 's avonds gaan we naar een leuk restaurantje en eten en drinken 
hier uitstekend, we kopen ook nog een fles Pisco en kunnen zo de schadelijke 
bacterieen onschadelijk maken voordat we gaan slapen.  
Vandaag 163 km. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wordt vervolgd. 
 
 
 

 

 

Tillandsia latifolia 





 


