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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. 
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De afdeling Zeeland komt maandelijks bijeen op de laatste vrijdag van de maand 
(met uitzondering van de maanden juli en december). 
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Uitnodiging voor de bijeenkomst te houden op vrijdag 25 oktober 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. Open dag 2020, wanneer en wie doen ermee. 

 
4. Rondvraag. 

 
5. Plantenshow van planten met een afwijkende groeivorm, neem planten die je 

hebt mee eventueel met een exemplaar die wel groeit zoals het moet. 
Bijv. een cristaatvorm en de gewone vorm. 

cereus peruvianus 3x 
Je kunt ook denken aan afwijkende kleuren of bedoorning, bijv. een plant met 
gele of rode vlekken. Mogelijkheden genoeg om iets mee te nemen. 
 

6. Pauze en plantenverloting, planten worden geleverd door Han Mesu. 
 

7. Vervolg plantenshow of praten hierover. 
 

8. Sluiting. 
 

Namens het bestuur, Herman Weezepoel. 
 

clubbijeenkomsten 2019 

25 oktober Plantenshow  
vreemde vormen 

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 

mailto:herman05@xs4all.nl


 

Kort verslag van de bijeenkomst gehouden op vrijdag 27 september 2019. 
Aanwezig zijn 18 personen onder wie 2 mensen die kennis komen maken met 
onze afdeling, hopelijk worden ze ook nog lid. Met kennisgeving afwezig zijn Ad 
en Ria Uijtdewilligen, Joke van Lavieren en Bea van IJzendoorn. 
We gaan beginnen met de extra verloting hiervoor zijn er 24 plantjes en een 
boek beschikbaar dus meer prijzen dan aanwezigen, de planten zijn 
geschonken door Kees de Bonte, Han Mesu, Bertus Spee en ondergetekende, 
het boek is afkomstig van Koos de Meij.  
Er is nog een aanvulling op het verslag van de vorige keer namelijk dat Han niet 
alleen trakteerde vanwege zijn verjaardag maar ook vanwege zijn 60- jarige 
huwelijk, verder geen opmerkingen. Ander minder goed nieuws is dat Peter 
Minnaard via Ineke van de Vrede ons laat weten ernstig ziek te zijn. Ineke zal 
contact met hem houden. 
Rondvraag; Han laat weten dat hij net als Koos ook een spruitende Notocactus 
buiningii heeft en hiervan een spruit heeft geënt, benieuwd naar hoe deze zich 
verder zal ontwikkelen. Verder vraagt Bertus of er volgend jaar weer een 
zaadlijst komt zo ja dan heeft hij al wat zaden ook Leen Stolk heeft al wat zaden 
geschonken.Timo de Oude vraagt of er kassenbouwers in de buurt zijn waar hij 
eventueel een aluminium tafel zou kunnen kopen, hij krijgt twee namen en de 
raad eens te zoeken naar kassenslopers die nog goed materiaal verkopen. 
Het is tijd voor Diederik Quaars om ons iets te vertellen over het gebruik van 
kunstlicht in onze hobby, hij doet dit aan de hand van een powerpoint 
presentatie, het schijnt dat led verlichting goed te gebruiken is als het maar het 
goede spectrum aan licht weergeeft, er is speciale led verlichting voor dit 
gebruik in de handel verkrijgbaar. 
Dan is het tijd voor de pauze na de pauze wordt er nog een tray (20 potjes) met 
Lithops met opbod verkocht, deze gaat voor 21 euro naar ondergetekende het 
geld is voor de clubkas, ook wordt er nog gevraagd wie er planten wil leveren 
voor de verloting van de volgende keer en Han laat weten dit te zullen doen. 
Het woord is nu aan Bertus met het tweede deel van zijn reisverslag over 
Namibië we zien geen cactussen wel enkele succulenten voorbijkomen, veel 
dieren en mooie landschappen, ondertussen is het dan alweer later dan half elf 
geworden en sluit Kees deze bijeenkomst. 
 
Herman Weezepoel, secretaris. 
 
 

 

Reisverslag Peru 2019 
Bertus Spee 
 
Zaterdag 9 feb.  El Desaire – Camana – Arequipa. 
Klokslag 8 uur rijden we vanuit El Desaire oost richting Camana, we zien ook 
sporadisch wat tegenliggers, dus hopen we dat de weg bij Pescaderos weer open is, 
op het tolplein verderop staat nog vermeld dat de weg afgesloten is, op goed geluk 
rijden we verder en komen op 4 km van de Rio Pescadores in een file terecht, 
beneden in het dal zien we de dat de rivier het hele dal overstroomd heeft, en ook 
dat de auto's een voor een door het nog volop stromende water rijden, na 3 uur 
aanschuiven komen we eindelijk aan de rivier, de weg staat hier wel 100 meter 



onder water, na even inschatten gaat het gas er op en met aangepaste snelheid 
hobbelen we in een ruk naar de overkant, eindelijk kunnen we verder en rijden hoog 
boven de steile kust via Ocoña naar Camana, hier gaan we lunchen in een 
wegrestaurant, daarna rijden we nog 20 km verder langs de kust en bij Cerrillos gaan 
we dan links richting Arequipa, de lus via 
Moquegua en Desaguadero naar Puno 
moeten we helaas laten schieten, we laten 
de Oceaan nu achter ons en klimmen 
gestaag omhoog door een enorm grote 
zandwoestijn met hoge zandduinen, een 
paar weken eerder is hier de Dakkar Ralley 
nog langs geweest, er groeit hier totaal niks 
maar als we in de nevelzone boven de 500 
meter komen staan de hellingen boordevol 
met Tillandsia purpurea, na 15 km komen we 
op een grote hoogvlakte en hier op 1000 
meter groeit weer helemaal niks, verderop bij 
de stad Majes komen we dan in 
cultuurgebied, hier komt voldoende water 
van de achterliggende bergrug, bij Tambillo 
kruisen we dan een 250 m. diep rivierdal 
door, en gaan over een kale hoogvlakte naar 
Vitor waar we opnieuw een groot rivierdal 
doorsteken, verderop passeren we El Cruce 

 

Rio Pescadores 

 

Tillandsia purpurea 



en klimmen nu naar 2000 meter, hier komen we op een splinternieuwe weg die naar 
Arequipa loopt, het begint nu ook te regenen, we klimmen door naar 2700 meter over 
een bergrug heen en door de inmiddels stromende regen komen we 20 km verder in 
Arequipa aan, het is intussen donker en het valt niet mee om de weg door de natte 
en drukke stad heen te vinden, uiteindelijk komen we net buiten het centrum bij Hotel 
Ricardos terecht en vinden hier onderdak, aan de overkant is een restaurantje en 
hier werken we een halve kip naar binnen, vervolgens gaan we al vroeg slapen. 
Vandaag 334 km. 
  
Zondag 10 feb.  Arequipa – Santa Lucia – Cabanillas – Juliaca. 
 
Vanmorgen schijnt de zon weer en 
al vroeg rijden we oostwaarts de 
nog stille stad uit, alles is nog 
gesloten dus een ontbijtje zit er 
nog niet in, net buiten de stad 
stoppen we bij een heuvel en 
spotten hier Corryocactus 
brevistylus en Cumulopuntia 
sphaerica ook staan hier talrijke 
geel bloeiende Oxalis dombeyi, 
boven op de heuvel een prachtig 
uitzicht op de besneeuwde 
vulkanen El Misti en Chachani, we 
gaan verder oost over de ruta 34C 
en bij het dorpje Chiguata zijn we 
even de juiste weg kwijt, we doen 

 

Corryocactus brevistylus 

 

vulkanen El Misti en Chachani 



hier gelijk wat boodschappen en 
komen ook weer op de goede 
route uit, hier spotten we ook 
nog enkele Lobivia pampana 
boven de weg  
Voorbij het stadje Espirito Santo 
gaat de weg flink omhoog en 
klimmen we van 3000  naar 4300 
meter, nu komen we door het 
park Reseva Nacional de Salinas 
y Aguada Blanca, hierboven 
komen we op een grote 
hoogvlakte, we maken enkele 
stopjes en noteren hier o.a. 
Azorella compacta, Cajophora  
rosulata, Nototriche obcuneata 
en rugosa, Pycnophyllum molle 
en bryoides,  Hypochaeris 
echegaray en meyeniana, en 
nog meer bijzondere 
hooggebergte plantjes. We rijden 
verder oost over de eindeloze 
hoogvlakte en passeren 
verderop de Laguna Salinas, dit 
grote zoutmeer staat vol water 
en er lopen talrijke flamingo's 
rond, op de achtergrond steken 
de besneeuwde  Andes toppen 
hoog boven de horizon uit, we 
maken hier enkele foto stops en 
vinden ook weer diverse 
rotsplantjes, het valt op dat het 
overal erg nat is op deze hoogte 
van 4300 meter, overal stroomt 
water, door steeds veranderende 
landschappen volgen we de 
onverharde 34C verder oost en 
passeren meerdere laguna's, 
vlak voor Santa Lucia raken we 
dan op een onoverzichtelijk 
stukje met 2 wielen van de weg 
en komen vast te staan, een 
passerende bus biedt hulp maar 
we hebben geen sleepkabel, ze 
beloven echter om vanuit Santa 
Lucia hulp te sturen, na een 
uurtje komt er een politiewagen 
met sleepkabel en binnen enkele 
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minuten kunnen we weer verder.  
Het is al eind van de middag als 
we in Santa Lucia aankomen, we 
willen hier nu overnachten maar 
het hotel is gesloten en er is 
niemand bereikbaar, we gooien de 
tank vol en rijden dan over de 
verharde weg in het donker via 
Cabanillas door naar Juliaca, na 
55 km komen we rond 8 uur in 
deze grote stad aan en vinden 
onderdak in het eerste hotel dat 
we tegenkomen, Hostal Illaris. 
Vervolgens lopen we naar een 
restaurantje verderop en eten 
maar weer eens kip, iets anders is 
er niet te krijgen, als we terug naar 
ons hotel lopen is het buiten flink 
afgekoeld en we kruipen al vlug 
onder de warme dekens na deze 
vermoeiende dag, we zitten hier 
steeds nog op 3800 meter. 
Vandaag 287 km gereden. 
 
Maandag 11 feb.  Juliaca – Puno – Titicaca meer. 
Na een koude nacht zijn we op tijd wakker, Marcel en Andre hebben nog wat last van 
darmproblemen, buiten is het flink bewolkt en 10 graden, om 8 uur pakken we in en 
rijden door de grote stad heen richting Puno, na 50 km komen we hier aan en rijden 
door de stad heen naar de oever van het Titicacameer, het is al erg druk in de stad 
en we zien overal muzikanten lopen, ook is een gedeelte van de binnenstad 
afgesloten, we vinden al vlug een cocheria en parkeren de auto hier, we kunnen ook 
gelijk al een tripje boeken, met een boot naar Isla Los Uros (de drijvende eilanden), 
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met een gids lopen we naar de haven en zien nu ook wat er hier te doen is, we staan 
hier midden in het jaarlijkse 3 daagse Festina de Virgin de la Candelaria, een enorm 
dans en muziek festijn. We gaan nu eerst met de boot het grote meer op en na een 
half uurtje varen komen we bij de bekende toeristische attractie, de oorspronkelijke 
indianen leven hier nog steeds zoals vroeger, onze gids vertelt uitgebreid hoe alles 
hier in zijn werk gaat, en hierna krijgen we alle tijd om de talrijke souvenir stalletjes te 
bekijken, gelukkig kunnen we hier ook koffie en wat broodjes kopen, want het ontbijt 
was er vanmorgen ook bij ingeschoten, rond de middag varen we terug naar Puno 
en lunchen in een van de vele restaurantjes, nu gaan we natuurlijk voor een 
gebakken forel. Vervolgens zoeken we een mooi plekje langs het parcours van het 
muziek festival en maken vele foto's van de eindeloze optocht, we verpozen hier de 
rest van de middag en tegen de avond gaan we op zoek naar het hotel dat we 
geboekt hadden, door overboekingen blijkt dit echter vol te zitten, er wordt echter 
met spoed  wat anders geregeld en dan kunnen 100 meter verderop naar Hotel 
America Inn, hier krijgen we een ruime 3 pers. kamer en boeken deze voor 2 
nachten, dan willen we nog even de stad inlopen maar er is geen doorkomen aan en 
het feest gaat tot laat in de nacht door, het koelt buiten weer flink af zodat we al vlug 
onder de warme dekens kruipen. 
Vandaag 54 km. 

 
 
Wordt vervolgd. 

 





 


