
 

ZEECULENTA 
 

28e Jaargang november 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/
http://www.facebook.com/zeeculenta


 Uitnodiging voor de bijeenkomst te houden op vrijdag 29 november  
         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. Rondvraag. 

 
4. Fotowedstrijd, er zijn drie categorieën waarvoor men een foto kan 

aanleveren, voor elke categorie kan men drie foto’s aanleveren 
namelijk                     1.  In en om de (zichtbare) kas  

2.  In of op de vensterbank 

3.  Een bloeiende cactus of andere 

     succulent. 

Men kan dus maximaal 3 x 3 = 9 foto’s aanleveren, dit kan door ze 

via de mail, wetransfer.com of gewoon op een usb-stick te sturen of 

brengen naar Piet van de Vrede, deze zal er dan een mooie 

presentatie van maken. 

5. Uitslag fotowedstrijd. 
 

6. Sluiting. 
 

Namens het bestuur, Herman Weezepoel. 
 

clubbijeenkomsten 2019 

29 november Fotowedstrijd, foto’s eigen leden 
 

 
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 25 oktober 2019. 
 
Aanwezig zijn 17 personen, met kennisgeving afwezig zijn Bertus Spee,  
Adri van Liere en Frank Mous. 
Verder met de extra verloting er zijn vanavond een drietal plantjes en een boek 
over agaven, geschonken door Kees de Bonte en Han Mesu. 
Verslag van de vorige bijeenkomst wordt zonder op en/of aanmerkingen 
goedgekeurd.  
Ander nieuws is dat Ineke van de Vrede en Han contact hebben gehad met 
Peter Minnaard, deze stelt dit zeer op prijs. 
Verder wordt de datum voor de open dag in 2020 bepaald deze zal zijn op 
Zaterdag 23 mei, er zijn 7 deelnemers, namelijk Koos de Meij, Piet Hermes, Han 
Mesu, Kees de Bonte, Piet en/of Ineke van de Vrede, ondergetekende en onder 
voorbehoud Bertus Spee. 
Rondvraag; Joke van Lavieren vraagt wat ze nu nog moet doen met haar 
Lithopsen, ze krijgt het advies geen water meer en alleen nog een beetje 
nevelen bij zonnig weer. 
Koos de Meij laat weten last te hebben van sciaravlieg ook wel bekend als 
varenrouwmug, waarschijnlijk meegekomen in een zak kokospotgrond, 
hij heeft lijmplaten opgehangen om ze te vangen en krijgt verder nog tips als 
mottenballen neerleggen, aluminiumpoeder verstuiven en de potten goed laten 
uitdrogen zodat de larven doodgaan. 
Riet de Voogd vraagt hoe de fotowedstrijd volgende maand werkt, aansluitend 
worden de categorieën hiervoor vastgelegd namelijk; 1. in en om de kas 2. In of 
op de vensterbank en 3. bloeiende cactussen of andere succulenten. 
Marcel Stolk vraagt waarom zijn Ariocarpussen niet willen groeien en bloeien en 
krijgt als tips mee probeer ze een warme voet (standplaats) te geven, misschien 
iets van voeding of meer water, blijft lastig inschatten hoe iets in de kas van een 
ander werkt. Dit levert nog even een discussie op of piepschuim op je tafels met 
daarop je planten nou wel of geen warmte vasthoud, volgens de een wel en 
volgens een ander niet dus  een kwestie van zelf uitproberen. 
Piet van de Vrede begint nog een discussie over welke mest nou het beste is 
voor onze planten en ook hier zijn de meningen verdeeld. 
Tijd voor de pauze, hierna volgt de plantenverloting die 36 euro opbrengt. 
Gaan we verder met de plantenshow, er zijn verschillende leden die planten 
hebben meegenomen met afwijkende groeivormen en afwijkende kleuren, wat 
ook weer stof tot praten oplevert, zo wordt het dan elf uur en sluit Kees de Bonte 
deze bijeenkomst. 
 
Herman Weezepoel, secretaris. 
 

 

Afdelingscontributie 2020 
 
Graag uw contributie van 20 euro voor 31 december 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. 



Bibliotheek 
Samen met Riet de Voogd dit jaar de bibliotheek nagelopen en bijgewerkt. 
Boeken en tijdschriften die we hebben, kunnen worden geleend voor de prijs van   
1 euro per periode tussen de bijeenkomsten.  
Wanneer er een maand geen bijeenkomst is zoals in juli of december hoeft men 
ook niet te betalen. 
Voorbeeld 1: 

bijeenkomst in januari boek geleend, bijeenkomst februari boek 
ingeleverd, kosten 1 euro.                                                                                                                                         

Voorbeeld 2: 
bijeenkomst in juni boek geleend, bijeenkomst in juli is er niet, 
bijeenkomst augustus boek ingeleverd, kosten 1 euro 
 

Herman Weezepoel, secretaris 
 

 
Reisverslag Peru 2019 
Bertus Spee 
 
Dinsdag 12 feb.  Puno – Desaguadero v.v. 
Het heeft vannacht flink gewaaid en geregend, als we om 8 uur vertrekken is het 
bijna droog en 7 graden, we hebben inmiddels een dag ingehaald en kunnen 
vandaag een uitstap naar Desaguadero maken, we rijden nu zuidoost de ruta 3S op 
en volgen de oevers van het Titicacameer,  

 

Titicacameer en Austrocylinderopuntia subulata 



we maken na 100 km een 
stopje  bij Pomata en klimmen 
hier een rotsachtige heuvel op, 
er groeien talrijke planten en 
we noteren o.a. Lobivia 
maximiliana, Cumulopuntia 
ovata, Austrocylinderopuntia 
subulata, Tillandsia capillaris, 
Calceolaria inamoena en 
Peperomia andina. Hierna 
rijden we door naar 
Desaguadero, dit ligt aan de 
grens van Bolivia, rechts van 
de weg ligt een flinke bergrug 
maar daar is met geen 
mogelijkheid bij te komen, we 
rijden door de stad en om de 
bergrug heen, en vinden hier 
een zijweg die onderlangs de 
bergrug loopt, we klimmen hier 
een rotsachtige op en spotten 
weer talrijke Lobivia 
maximiliana, Tunilla soehrensii 
en Cumulopuntia ovata, verder 
talrijke rotsplanten zoals 
Azorella compacta en trifurcata, 
Oxalis compacta, Calceolaria 
inamoena, Adesmia 
spinosissima, Astragalus 
arequipensis, Portulaca pilosa, 
Sissyrichium, Senecio en 
Lupinus, de temp. is inmiddels 
gestegen naar 13 graden en het 
blijft de hele dag bewolkt. Rond 
de middag rijden we weer teug 
naar Puno en maken nog 
enkele stopjes, 5 km voor Juli 
klimmen we weer omhoog en 
vinden opnieuw Lobivia's en 
diverse rotsplantjes, 10 km 
voorbij Juli komen we bij een 
mooie rotsachtige heuvelrug en 
kijken hier nog een uurtje rond, 
ook hier talrijke Lobivia's en 
volgens onze informatie zou dit 
pentlandii kunnen zijn, deze 
bloeit anders als maximiliana, 
hier ook nog de kussen 

 

Lobivia maximiliana 

 

Portulaca pilosa 

 

Calceolaria inamoena 



vormende rotsplant Arenaria 
serpens. Eind van de middag 
komen we weer terug in Puno en 
bereiken met moeite ons hotel, 
het is hier nog steeds volop feest 
met muziek en dansgroepen, en 
ook de drank vloeit rijkelijk, begin 
van de avond zoeken we een 
eettentje en scoren hier een 
lekkere Trucha frito en een koud 
biertje, om 10 uur gaan we 
slapen, buiten gaat het feest nog 
urenlang door. 
Vandaag 308 km. 

Woensdag 13 feb.  Puno – Juliaca – Ayaviri – Asillo. 
Na een koude nacht zijn we 
wat later wakker, na een 
ontbijtje laten we Puno achter 
ons en rijden door de 
stromende regen naar Juliaca, 
met moeite komen we door 
deze grote en drukke stad 
heen via een erg slechte weg  
met grote kuilen vol water, via 
Pucara waar we een afslag 
missen, rijden we door naar 
Ayaviri, vanhier volgen we een 
geheel nieuwe weg naar Asillo, 
na de lunch gaan we verder 

 

Desaguadero 

 

Lobivia pentlandi 

 

 

Tunilla soehrensii 



noord door een groot rivierdal 
richting Macusani, we maken 
een stop bij km 86 en vinden  
Lobivia maximiliana, 
Cumulopuntia ovata,  
Tunilla soehrensii, Tillandsia 
capillaris en Peperomia andina, 
dan rijden we door tot vlak voor 
San Anton en komen hier in 
een file, verderop is een 
ongeluk gebeurd en de weg is 
afgesloten, we wachten een 
uur maar er lijkt weinig schot in 
de opstopping te komen, we 
besluiten nu terug te rijden 
naar Asillo en daar te 
overnachten, dan doen we 
morgen een nieuwe poging om 
Macusani te bereiken, in Asillo 
vinden we onderdak in Hotel 
Centro, heel eenvoudige 
kamers met alleen een stoel en 
een (goed) bed, op de plaza 
vinden we een restaurantje en 
eten hier het dagmenu soep 
met kip en rijst, daarna kruipen 
we snel onder de warme 
dekens, we zitten inmiddels op 
4000 meter dus het zal wel 
koud worden vannacht. 
Vandaag 240 km. 
 
 
Wordt vervolgd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cumulopuntia ovata 

 

Tillandsia capillaris 



 
 
 

 





 


