
 

 

ZEECULENTA 

 
30e Jaargang oktober 2021 

 



 

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 29 oktober 2021 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. Meegenomen foto’s leden op USB stick, deel 1 
 

5. PAUZE 
 

6. EXTRA verloting Han neemt een bakje mee. 
 

7. Meegenomen foto’s leden op USB stick, deel 2 
  

8. Sluiting  
 
Wij vragen u foto’s op USB stick mee te nemen zodat ze vertoond kunnen 

worden. Natuurlijk is het ook mogelijk om afgedrukte foto’s mee te nemen. 

 

Bij het Heer Arendhuis wordt niet gecontroleerd op de QR code.                   

De gemeente Goes heeft hiertoe besloten. 

Er is dus geen belemmering om aanwezig te zijn. 

Met vriendelijke groet, Namens het bestuur, 

Koos de Meij 

Secretaris. 

 
Data clubbijeenkomsten 2021 

29 oktober foto’s leden 

26 november ??????????? 

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 .  



 

Kort verslag van de bijeenkomst gehouden op vrijdag 28 februari 2020. 

Bericht van verhindering ontvangen van Leen en Marcel Stolk, Adrie van 

Liere  en Bertus Spee. 

Opening door de Cees, hij geeft het woord aan Koos de Meij om Peter 

Minnaard te herdenken die onlangs is overleden. Daarna de extra verloting, 

veel leden kunnen een plantje bemachtigen. Voor de laatste keer worden de 

notulen die gemaakt zijn door Herman aan de orde gesteld en zonder op of 

aanmerkingen door de leden goed gekeurd. Herman wordt bedankt voor 

zijn inzet. 

Rondvraag: 

Er was nog een vraag over de Gymnocalycium lukasii LB 06, op de 

zaadlijst, deze naam kon men niet terug vinden. Misschien is de volgende 

naam de juiste Gymnocalycium taningaense var. lukasikii ??? Joke stelt een 

vraag over een afgesneden zuiltje wat nog niet in de grond is gezet. Het 

beste is om dat pas in april te doen. Piet vraagt of er nog meer mensen zijn 

die een zaadlijst willen inleveren, er melden zich nog een paar leden. Ook 

hebben zich mensen van buiten onze afdeling gemeld. De leden van 

Zeeculenta krijgen eerst de voorkeur, daarna mensen buiten de afdeling. 

Han heeft nog enkele opmerkingen over bijvoorbeeld het zaad van 

Lophophora, hij had zaad van jaren oud en het blijkt bij het zaaien dat er 

nog veel van op komt. Han heeft een Discocactus horstii in bloei en dat is 

niet normaal voor de tijd van het jaar. Han heeft een mooie encyclopedie 

genaamd Fleur met afbeeldingen van veel kamerplanten waaronder veel 

cactussen en vetplanten. Het bestuur bekijkt wat we hiermee gaan doen.  

Praatje van Han 

Vandaag over de Strombocactus disciformis, belangrijkste punten zijn: 

geduld hebben met kweken. Hij komt voor in Centraal Mexico. Mono-typisch 

geslacht. Op schijf gelijkende vorm. Bloei uit het midden van de nieuwgroei. 

Zaaien moet dicht op elkaar met veel (100) zaden. Han geeft verder nog 

wat uitleg over de wat oudere geënte planten.  

De kwis wederom verzorgt door Piet, best moeilijk en uitdagend. 18 vragen 

met meerkeuze antwoorden. We hebben weer veel geleerd. Hoogste aantal 

punten volgens mijn waarneming was 13.                                                                        

Cees bedankt Piet voor het verzorgen van de kwis. 

Sluiting door de voorzitter om 22.40 uur 

 



Reisverslag Peru 2019                                                                                              

Bertus Spee 

Vrijdag 15 feb.  Macusani – Ayaviri – Santa Rosa –  Sicunai. 
Na een zeer koude nacht wacht 
een lauwe douche, hierna nog 
even terug het warme bed in, als 
we buiten komen is het 7 graden, 
in een eettentje ontbijten we met 
een groot bord hete soep, hierna 
rijden we via de ruta 34B terug 
naar Asillo, bij km 110 maken we 
een korte stop en fotograferen 
de vallei met Puya  raimondii, 
van Asillo rijden we terug naar 
Ayaviri en door deze stad heen 
volgen we de ruta 3S verder 
richting Cuzco, net voorbij Santa 
Rosa maken we een stop bij een 
beekje en wandelen hier wat 
rond, opnieuw vinden we Austrocyl. floccosa, Lobivia maximiliana, Azorella 
compacta en nog div. andere plantjes, inmiddels komt ook de zon door en stijgt de 
temp. naar 15 graden, we volgen de weg die hier door een grote vallei loopt verder 
en spotten dan bij km 1150 grote groepen Puya met dikke bloeistengels op een 
hoge helling, we klimmen ruim 100 meter omhoog en dit valt niet mee op 4200 
meter, van dichtbij gezien zou dit Puya cylindrica kunnen zijn, en onvermijdelijk 

 

Lobivia maximiliana 

 

La Raya pas 4338 m 



komen we hier ook Lobivia 
maximiliana en Austro. floccosa 
weer tegen.We gaan verder en nu 
begint het te regenen, even later 
komen we over de La Raya pas 
op 4338 m. hierna dalen we weer 
en stoppen bij km 1146, het is 
inmiddels droog en we klimmen 
nu een rotsachtige heuvel op, hier 
groeien opnieuw talrijke Puya 
cylindrica waarvan een flink 
gedeelte afgebrand is, verder 
Lobivia maximiliana, 
Cumulopuntia ovata en 
Austrocylinderopuntia machacana, 
een onbehaarde vorm van A. floccosa, verder nog Cajophora rosulata, Thymus, 
Adesmia en Belloa longifolia, vervolgens rijden we door het steeds groener 
wordende dal van de Rio Vilcanota verder naar Sicunai, begin van de middag 
komen we hier aan en boeken een grote 3 pers. kamer in hotel Royal Inti, het is hier 
inmiddels 21 graden en we wandelen vervolgens de oude stad in, hier zien we veel 
gebouwen met Spaanse invloeden, en op de Plaza de Armas staan een aantal 
mooie palmen Jubaea chilensis, na een koud biertje gaan we om 6 uur lekker eten, 
daarna zoeken we ons hotel op en het is ook weer eens gaan regenen, de 
temperatuur blijft echter aangenaam, we zijn nu afgedaald tot 3550 m.   
Vandaag 265 km. 

 

Puya cilindrica 

 

 

Austrocylinderopuntia machacana 



 
Zaterdag 16 feb.  Sicunai – Urcos – Cuzco. 
Deze dag begint licht bewolkt met 13 
graden, om 9 uur laten we Sicunai 
achter ons en rijden verder richting 
Cuzco, eerst door een erg groen gebied 
dat grotendeels in cultuur is, we blijven 
het rivierdal van de Rio Vilcanota 
volgen, bij km 1004 spotten we weer 
cactussen boven de weg en noteren 
hier, Erdisia erecta, en Trichocereus  
peruvianus, Peperomia andina, en 
kleine Puya's.Net voorbij Urcos stoppen 
we bij een steile wand naast de weg, 
deze staat vol met de kleine 
Puya's,hiertussen staan een aantal 
Erdisia erecta met grote bloemen en 
ook Trichocereus peruvianus is er  
present, we rijden verder via de 3S en 
zien niks bijzonders meer, en er zijn erg 
weinig plaatsen waar je kunt stoppen, 
na de middag komen we in Cuzco aan. 
Door de grote stad heen kost het een 
uur om bij de Plaza de Armas te komen, 
het is hier erg druk op zaterdag, We 
komen bij Hotel Loreto aan, waar we 
een kamer gereserveerd hebben 

 

Jubaea chilensis 

 

Trichocereus peruvianus 



maar kunnen hier niet parkeren, we 
rijden een rondje rond het centrum 
en vinden dan een cocheria waar we 
de auto kunnen stallen en nemen 
dan een taxi naar ons hotel, als we 
geinstalleerd zijn wandelen de rest 
van de middag door de prachtige 
oude stad, we kijken ook in de 
enorm grote overdekte Mercado 
rond, hier is van alles te zien en te 
koop, eind van de middag komen we 
in een originele Ierse pub terecht en 
drinken hier een lekker speciaal  
biertje, we bestellen ook wat snacks 
maar dit blijkt een complete maaltijd 
te zijn, hebben we dat ook maar 
gehad, na nog een biertje lopen we 
terug naar ons hotel, inmiddels 
regent het weer dat het giet, we 
gaan bijtijds slapen want morgen 
moeten we vroeg op. 
Vandaag 156 km. 
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Peperomia andina 



 

 

 

 

 

 

 

 

Wordt vervolgd.

 

Plaza de Armas 
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Redactie Zeeculenta 
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