
 

 

ZEECULENTA 

 
29e Jaargang februari 2020 

 



 

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 Arendhuis, 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 

Koos de Meij         Secretaris 

Piet van de Vrede Penningmeester 

Secretariaat : 

Koos de Meij, Mauritsstraat 13, 4421 CJ Kapelle 

Tel.: 0113-311682 

e-mail : kdemeij@zeelandnet.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:kdemeij@zeelandnet.nl
mailto:pmvdvrede@zeelandnet.nl
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Uitnodiging voor de bijeenkomst te houden op vrijdag 28 februari 2020 in het 
Heer 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. Eerste deel kwis. 
 

5. PAUZE 
 

6. EXTRA verloting (mits aanbod) 
 

7. Tweede deel kwis 
  

8. Sluiting  
 
Namens het bestuur, Koos de Meij 

Data clubbijeenkomsten 2020 

31 januari Jaarvergadering 

28 februari De kwis, niet zomaar een kwis 

27 maart Alles over zaaiwinning en zaaien, zaaiwedstrijd. 

24 april  Evert Smienk of Bertus Spee met een presentatie. 

29 mei 
Koos en eventueel anderen met hun ervaringen over o.a. de 
hobby en facebook. 

26 juni Op locatie bij Piet Hermes. 

28 augustus Evert Smienk of Bertus Spee met een presentatie. 

25 september Het geslacht Escobaria 

30 oktober Een inleider uit de sprekerslijst. Bij voorkeur Wiebe Bosma. 

27 november Meerdere leden kunnen een presentatie geven. 

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

 



 

Kort verslag van de bijeenkomst gehouden op vrijdag 31 januari 2020. 

Op deze eerste bijeenkomst van het nieuwe jaar zijn 14 leden aanwezig,         

met kennisgeving afwezig zijn Bertus Spee, Frank Mous, Bea van IJzendoorn, 

Jules Vereecken, Joke van Lavieren en Ad en Ria Uijtdewilligen. 

Aan ingekomen stukken zijn er een kaartje met daarin de beste wensen voor 

2020 en het inschrijfformulier voor deelname aan de Groenmarkt in Goes op 

Zaterdag 9 mei. 

Ander nieuws is dat Peter Minnaard iedereen de groeten doet en dat we Rob 

Wondergen mogen inschrijven als nieuw lid, hij wil ook meedoen aan de open 

dag op 23 mei. 

Verder met de extra verloting hiervoor zijn er 10 planten beschikbaar 

geschonken door Han Mesu, Kees de Bonte en Rob Wondergem verder nog 

twee oude kalenders met cactusfoto’s. 

Verslag van de november bijeenkomst wordt zonder op of aanmerkingen 

goedgekeurd. 

Bestuurswijziging ondergetekende stopt met zijn functie van secretaris en 

draagt het stokje over aan Koos de Meij er waren geen tegenkandidaten.                

Bertus heeft laten weten te willen stoppen met het vertegenwoordigen van de 

afdeling op landelijke vergaderingen en ook deze taak gaat Koos overnemen. 

Dan is het tijd voor de jaarverslagen, dat van zowel de secretaris als van de 

penningmeester worden goedgekeurd, de kascontrolecommissie had ook 

geen aanmerkingen Bea zal worden vervangen door Adri van Liere. 

Rondvraag Koos vraagt zich af of het weer van deze winter van invloed zal zijn 

op de bloei van zijn planten, dit zullen we moeten afwachten. 

Riet de Voogd vraagt waar de naam Gymnocalycium lukasii LB 06 vandaan 

komt want ze kan hier niets over vinden. 

Tijd voor de pauze, hierna volgt er nog de verkoop van wat zakken lava, bims 

en leem en een viertal zakken met potten, opbrengst 25 euro voor de clubkas. 

Verder met suggesties voor onderwerpen om de clubavonden komend jaar te 

vullen zijn lezingen door iemand van buiten de afdeling, een avond over 

zaaien, stekken, enten enz. eventueel bij Han thuis te geven. Zaaiwedstrijd, 

quiz, plant of geslacht van de maand eventueel met een soort van keuring 

hieraan verbonden, Iets over het schoonmaken en oogsten van zaden. 

Ondertussen is het half elf geworden en besluit de voorzitter deze avond te 

beëindigen. 

Herman Weezepoel, vh secretaris. 

 



 

 

 

Even voorstellen 
 

Ik ben Jules Vereecken.                                                                                         
Ik woon samen met vrouw en dochter in Clinge en ik ben van 1955.                   
We hebben een grote tuin die er niet gelikt bijligt. Clinge ligt op de zandrug 
waar in Zeeuwsch-Vlaanderen de grens tussen België en Nederland op is 
getrokken. Dat zand op Clinge is voor mij wennen, want ik kom van 
Kloosterzande en daar is de grond veel “vruchtbaarder”. Echter het zand is 
uitstekend geschikt om bijvoorbeeld planten als rhododendron, camellia, 
skimmia en andere planten die een wat lagere pH prefereren, te laten groeien. 
Vroeger vond ik dat tuinieren iets te eten moest opleveren bijvoorbeeld, sla, 
kool, prei, ui, bessen, appels, pruimen, peren, etc. En in de kas ging ik voor 
tomaten, druiven, komkommer en vroege of late groenten.                                                 
Van lieverlee vond ik planten die mooi bloeien ook wel een aardigheid. Het 
heeft echter lang geduurd voor ik cactussen en succulenten kon waarderen. 
Vroeger vond ik ze saai; het waren in mijn ogen maar “dooie dingen”. 
Echter een paar jaar geleden moest ik voor mijn moeder een cactus verpotten 
en vanaf toen is mijn mening over cactussen gaan kantelen. Als we in een 
winkel langs een tafel met kleine cactusjes lopen, kopen we er vaak enkele.                  
Je bezoekt eens een Arboretum (Trompenburg Rotterdam, Den Botaniek  
Antwerpen) en er wordt ons uitgelegd dat niet alle planten die droogte 
verdragen en stekels hebben, cactussen zijn. Je leest op internet over 
succulenten en krijgt in de gaten dat je cactussen ook zelf kunt zaaien. 
Succulenta en hun internet-site komen serieus over en het aangeboden zaad 
is goedkoop in vergelijking met commerciële aanbieders. Je waardeert dat en 
wordt lid. Ondertussen weet je van het bestaan van een Zeeuwse afdeling van 
Succulenta en je krijgt een uitnodiging om eens één of enkele bijeenkomsten 
van Zeeculenta mee te maken. Op de bijeenkomsten kun je veel leren over 
succulenten en ze zijn leuk. Dus ik wordt lid. 
Principes zijn er om te worden bijgesteld.                                                               
In mijn kas ben ik er tot dit najaar van uitgegaan dat een plant die zonder 
verwarming niet in onze kas kan overleven, niet thuishoort in onze tuin. Ik heb 
dit principe sinds kort enigszins bijgesteld en overwinter een deel van de 
planten vorstvrij. Daartoe heb ik een deel van de kas afgeschermd en een 
thermostaat en een kachel aangeschaft. Mijn streven is wel om op cactussen 
over te gaan die zonder kachel in onze kas kunnen overleven. Bij het bestellen 
van zaad heb ik daar serieus rekening mee gehouden.                                                                      
In de tuin ben ik gestopt met chemische bestrijding van onkruid, ongedierte en 
schimmels. Het lijkt er echter sterk op dat we de chemie nodig hebben om de 
cactussen wat proper te houden.    
Ik hoop dat ik het laten groeien van cactussen wat in de vingers kan krijgen. 
 



Reisverslag Peru 2019                                                                                              

Bertus Spee 

Donderdag 14 feb.  Asillo – San Anton – Macusani. 
 
Een erg koude nacht maar wel 
een warm bed, deze dag begint 
zonnig met 10 graden, na een 
ontbijtje rijden we opnieuw richting 
Macusani, in Progreso laten we 
een lekke band repareren, er zit 
een spijkertje in, we komen 
inmiddels ook weer tegenliggers 
tegen, dus de weg bij San Anton 
is weer open en we kunnen 
verder, bij km 136 maken we een 
stop en kunnen zelfs zonder jas 
een heuveltje op, op 4000 meter 
heeft de zon erg veel kracht, nog 
steeds komen we Lobivia 
maximiliana tegen en hier ook de 
eerste Austrocylinderopuntia 
floccosa, verder Belloa longifolia, 
Cynanchum nummulariifolia en 
enkele onbekende 
rotsplantjes.Wat verderop spotten 
we vervolgens de eerste Puya 
raimondi op en helling aan de 
overkant van de rivier, de weg 
blijft klimmen en op 4490 meter 
spotten we net boven de weg 
enorme clusters Punotia lagopus 
en Austrocylinderopuntia floccosa, 
we kijken hier een poos rond en 
zien ook een hybride van lagopus 
x floccosa, verder vinden we grote 
clusters van Lobivia maximiliana 
en talrijke Geranium sessiliflorum 
en andere rotsplanten.Weer 
vervolgen we onze weg en 
klimmen nu naar 4873 meter hier 
komen we boven op de pas Abra 
Oquepuño, we kijken nog wat rond 
en kijken op een heuveltje boven 
de pas, hier groeien weer veel 
verschillende rotsplanten  

 

Austrocylinderopuntia floccosa 

 

 

Belloa longifolia 

 

 

Geranium sessiliflorum 



zoals Pycnophyllum molle en filiforme, Nototriche rugosa, Belloa longifolia, 
verschillende Senecio's enz.Vanaf de pas rijden we nu omlaag over een geweldig 
grote grasachtige hoogvlakte, en overal om ons heen zien we talrijke metersgrote 
groepen van de cylinderopuntia's, na 17 km komen we dan eindelijk in Macusani 
aan, dit ligt in een rivierdal op 4325 m. we gaan eerst naar een restaurantje om te 
lunchen en doen ons tegoed aan het plaatselijke dagmenu, daarna rijden we wat 
door het stadje rond en vinden hier het uitstekende Hotel Hacienda waar we 2 
kamers reserveren, het is nog vroeg in de middag zodat we de omgeving nog 
kunnen gaan bekijken, we rijden de ruta 34B verder op naar het noorden, deze weg 
loopt helemaal door naar de grens van Brazilie, we dalen nu af door een diepe en 
mooie rivierkloof en de omgeving 
wordt steeds groener, we komen nu 
al in de buurt van het Amazone 
gebied, we maken een stop bij km 
204  en zitten toch nog op 4200 m. 
we kijken hier een uurtje rond en 
vinden ook weer andere planten 
zoals Saxifraga magellanica ssp. 
peruviana, Cajophora rosulata, 
Lupinus, Ephedra chilensis, Oxalis 
magellanica, verschillende 
Senecio's,  Austrocyl. floccosa en 
Lobivia maximiliana, even later 
komt er vanuit een naastgelegen 

 

Hoogte 4490 meter 

 

Cajophora rosulata 



dal een dikke mist opzetten, en nu 
rijden we terug richting Macusani, 
vlak voor het stadje komen we 
boven de wolken en schijnt het 
zonnetje weer, we rijden links een 
zijweggetje op en komen weer op 
de grote hoogvlakte, hier zien we 
weer talrijke groepen P.  lagopus en 
A. floccosa met zelfs een cristaat, 
rond 5 uur rijden we terug naar 
Macusani, we kijken wat in het 
stadje rond en drinken een biertje, 
daarna relaxen we en poosje in het 
hotel, als we om half 7 wat gaan 
eten regent het en is het flink koud 
geworden.Terug in ons hotel kruipen we gelijk onder de dikke dekens om warm te 
blijven, we drinken nog een glaasje antivries en gaan dan al vroeg slapen. 
Vandaag 170 km. 
 

 

Wordt vervolgd.

 

Punotia lagopus 

 

Saxifraga magellanica ssp. peruviana 



 

 
Te koop                                                                                                           
Cactusmeststof, bims, etiketten, watervaste pennen en andere benodigdheden 
voor onze hobby. Belangstellenden kunnen contact opnemen met,                                    
Han Mesu  0118 - 615702 .  

Te koop                                                                                                                               

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


 

 

 

 

 



 



 

Afzender : 

Redactie Zeeculenta 

p/a Braamstraat 34 

4388 CP Oost-Souburg 
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