ZEECULENTA
26e Jaargang november 2017

"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
Herman Weezepoel
Piet van de Vrede

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Secretariaat :
Herman Weezepoel
Vlaamseweg 5
4458 ND ’s-Heer Arendskerke
Tel.: 0113 – 231067
e-mail : herman05@xs4all.nl

Redactie :
Piet van de Vrede
Bertus Spee
Redactie :
Braamstraat 34
4388 CP Oost-Souburg
Tel.: 0118 – 467423
e-mail : pmvdvrede@zeelandnet.nl

Website :
www.zeeculenta.nl
Facebook :
www.facebook.com/zeeculenta

Hoofdredacteur
Redacteur

Uitnodiging voor de bijeenkomst te houden op vrijdag 24 november 2017 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.

Pauze en plantenverloting, planten worden geleverd door Han Mesu.

5.

Lezing Madagaskar deel 2, door Bertus Spee.

6.

Sluiting.

Namens het bestuur, Herman Weezepoel.

Data clubbijeenkomsten 2017
24 november

Lezing Madagaskar door Bertus Spee

Te koop
1. 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.
2. 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

Kort verslag van de bijeenkomst gehouden op vrijdag 28 oktober 2017.
Kort na achten opent de voorzitter Kees de Bonte deze bijeenkomst, aanwezig zijn
13 leden.
Met kennisgeving afwezig zijn Bertus Spee en Frank Mous.
Voor de extra verloting zijn er een zevental plantjes en twee oude kalenders met
mooie cactusfoto’s en een stenen schoteltje met in het midden een zuilcactus,
geschonken door Han Mesu, Kees de Bonte en Vincent Mareels.
Notulen (kort verslag) van de vorige bijeenkomst word goedgekeurd.
Hierna word de datum voor de open dag bepaald en deze zal zijn op zaterdag 19
mei 2018, er volgt nog een oproep voor deelname.
Dan is er alweer de rondvraag, Han zegt wel voor de plantenverloting in november
te willen zorgen.
Marcel Stolk laat weten dat een Aztekium die van zijn entstam was geraakt,
wortelpunten vertoont en hij hoopt dat dit doorzet, hij vraagt of iemand dit al eens
heeft meegemaakt en of dit toen gelukt is.
Dit heeft geen van de aanwezigen al eens eerder meegemaakt.
Dan is het tijd voor de pauze, waarna het woord aan Piet van de Vrede is.
Hij zal ons het een en ander vertellen en laten zien over zijn favoriete geslacht
Copiapoa, met behulp van YouTube-filmpjes laat hij zien wat het leefgebied van
dit geslacht is en aan de hand van foto’s laat hij ons de verschillen zien tussen
planten in cultuur en de planten op hun natuurlijke vindplaatsen.
Na afloop van deze presentatie wordt er nog even naar de planten die door leden
zijn meegenomen gekeken en gepraat over de ervaringen met dit geslacht.
Dan is het alweer half elf geweest en sluit de voorzitter deze avond.
Herman Weezepoel, secretaris.
Oproep voor deelname Open dag afd. Zeeland 2018.
Op zaterdag 19 mei 2018 zal de afdeling weer zijn jaarlijkse open dag houden,
diegene die hier aan deel willen nemen kunnen zich opgeven bij de secretaris,
Herman Weezepoel.
Graag voor 1 januari 2018, dit i.v.m. aankondiging in Succulenta.

Afdelingscontributie 2018
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.

Ons bezoek aan de kas van Han Mesu te Middelburg (4 september 2017)
Jaren lagen de folders van de Canarische Eilanden in onze kast te verstoffen, tot we
eindelijk eens besloten om daar een keer in december de zonnewarmte op te zoeken.
Ik was volkomen verrast, niet zozeer door die zonnewarmte, maar vooral door de
uitbundige pracht van de daar groeiende en volop bloeiende Aeonium soorten. Daar
wilde ik wel een paar stekjes van meenemen. Van het één kwam het ander: de kamer
met het zonnige raam raakte vol, een kasje werd gebouwd, en toen nog één erbij, tot
het mij toch ook wel aardig leek om tussen al die hoog opgroeiende Aeoniums wat leuk
bloeiende cactusjes uit de bouwmarkt te plaatsen. Toen was het hek echt van de dam…
Het cactusvirus kreeg mij in zijn greep, plantenmarkten werden afgestruind, en daar
hoorde natuurlijk ook het lidmaatschap van Succulenta bij. Nu bleef ik echt op de
hoogte, en zo was ik onlangs voor de tweede keer vanuit Nieuwegein afgereisd naar
het jaarlijkse ‘’planten-café’’ in Etten-Leur. De planten waren natuurlijk andere dan de
vorige keer, maar de opstelling en de mensen achter de tafels waren dezelfde. En ja,
ook was daar weer die ene mij onbekende altijd vriendelijke heer die mij ook opviel
vanwege zijn kleine gaaf uitziende plantjes voor wel heel schappelijke prijsjes, aan zijn
ene tafeltje, en dat in contrast met het pal
daarnaast beginnende plantengeweld met
dito prijzen van Gerrit Melissen. We raakten
deze keer wat aan de praat, en toen wij
vertelden dat we begin september een
midweek in Domburg zouden zijn, op onze
route naar de ELK, werden we hartelijk
uitgenodigd om ook hem en zijn kas in
Middelburg te bezoeken.
Iedereen schept zo zijn verwachtingen. Zo
dacht ik bij Han vooral nog meer van die
leuke kleine Chileense bolcactusjes aan te
treffen. Na een heel hartelijke ontvangst
door Han en zijn vrouw togen we door naar
zijn kas, waar ik volkomen werd verrast.
Want wat ik daar aantrof waren vooral heel
veel prachtige zeer oude monumentale
planten, waaronder veel mooie Melo’s en
Disco’s, en dit alles in de prachtigste gave
staat zoals ik ze nog niet eerder had gezien.
Daarnaast inderdaad toch ook veel kleine
bakjes met zaailingen, dit alles secuur in
plastic ingepakt. Han vertelde dat hij al 60
jaar intensief met zijn liefhebberij bezig was,
en ja, dat was eraan af te zien! Han, de
echte liefhebber, die zelf zaait en kweekt en
op onnavolgbare wijze toch ook weer ruimte
in zijn kas creëert. Han die op hoge leeftijd
nog als een gemsbok de muur van zijn kas
beklimt als waren het pyramide- treden, om ons van daarboven even een plant te laten
zien die hij bijzonder vindt!
Na de kas was er de thee en het gezellige praatje over van allerlei, samen met zijn
gastvrije en aardige vrouw, en het groene kaars-entlingetje dat we hadden

meegenomen was geen kitsch maar paste wonderwel bij de andere cactuskaarsjes die
al op de schoorsteenmantel stonden. Net zoals de van Han meegekregen Opuntia’s
clavarioides zo mooi passen in mijn schaaltje bij dezelfde plantjes. Geduldig
doorkweken dus, tot ze zo omvangrijk zullen zijn als de planten van Han…maar dat zal
nog heel lang duren…
Han, dank je wel voor dit bijzondere bezoek, we hopen dat je nog heel lang in goede
gezondheid van je hobby mag genieten!
Henk de Groot
bur.zuil@planet.nl

REISVERSLAG MEXICO 2015.
“Tussen regen en zonneschijn ”
Bertus Spee
Veintiquatro. Mexico 19 februari – 18 maart 2015.
Totaal: 5664 km.
Woensdag 4 maart. Galeana – Rayones.
Om 8 uur vertrekken we na een tank en koffie stop, richting Iturbide via de MEX 58,
dan nemen we de afslag naar Potrero Prieto de Abajo en rijden noordwaarts een grote
canyon in, het is hier flink groen
en dicht begroeid, na een paar km
een stop, in een gipsachtig
zijkloofje noteren we Selaginella
leipidophylla, Pinguicula
moranense, Sedum compactum,
Echinocereus parkerii ssp.
gonzalezii en Thelocactus
matudae, voorbij het dorp
proberen we de Rio Potosi te
bereiken maar alle weggetjes
blijken hier op te houden, we
keren terug naar de MEX 58 en
rijden nu via Galeana richting
Echinocereus parkerii ssp. gonzalezii
Rayones, net buiten Galeana
vinden we vlak aan de weg talrijke
bloeiende Gymnocactus
beguinii,na 15 km proberen we via
een zijweg opnieuw naar de Rio
Potosi te rijden maar na enkele km
komen we voor een afgesloten
hek, dit gaat ook niet lukken. Dan
gaan we door naar Rayones en
steken hier de Rio La Boquilla
over, we rijden vervolgens naar de
Canyon Los Matates, hier gaan we
te voet verder de diepe kloof in, al
vlug spotten we onderweg Agave
victoriae-reginae en ook een
natuurhybride,
Gymnocactus beguinii

Canyon Los Matates
we volgen de prachtig mooie kloof
zo'n 2 km tot we niet verder
kunnen en keren dan terug, hierbij
vinden we nog Mam. candida,
rayonensis en winterae,
Epithelantha ilariae,
Echinocereus parkerii en
Aztekium ritteri.
Tegen de avond rijden we terug
naar Rayones en nemen een
kamer in Hotel Santa Rosa voor
500 pesos, het clubje van Coby
en Anjo Keizer zijn hier ook
gearriveerd, we gaan gezamenlijk
eten en praten nog wat bij met
een drankje.
Vandaag 98 km.

Agave victoriae-reginae

Epithelantha ilariae

Donderdag 5 maart. Rayones – Cassilas – Laguna Sanchez – Ramos Arizpe.
Deze ochtend flink bewolkt en maar 10 graden, eerst nog even terug naar de
Canyon Los Matates, Wolter heeft zijn GPS ergens laten liggen, deze is gelukkig
snel gevonden, via El Barreal rijden we nu noord het dal van de Rio La Boquilla in
naar Cassilas, even verderop steken we de rivier over en beginnen aan de klim
van de Sierra Potrero de Abrego, een steile en erg slechte weg, al vlug komen we
in de mist en wolken, een stopje levert hier Sedum, Lenophyllum gutattum en
Peperomia op, we blijven klimmen en vlak voor Mesa del Oso zien we Agave
ovatifolia langs de weg,

Agave ovatifolia
verderop komen we over de pas
op 2300 meter en hier vinden we
talrijke clusters Mam. glassii en
ook Echeveria simulans, onder
de bomen zien we ook een
aantal bloeistengels van
Orobanche fasciculata, een
parasietplant,
en bloeiende Orchideeen, door
de mist is er helaas niks van de
mooie omgeving te zien hier
hoog in de Sierra Madre
Oriental.
Na een heftige afdaling bereiken
we Laguna Sanchez en rijden

Mammillaria glassii

van hier verder omlaag tot aan
de hoofdweg naar Arteaga, hier
draaien we west naar Los Lirios
en vervolgens Los Chorros, de
zon komt nu ook terug en de
temperatuur stijgt ook, kort
voordat we de MEX 57 bereiken
rijden we de dikke mist weer in,
via Arteaga rijden we dan door
naar Ramos Arizpe en zien
onderweg diverse gestrande
vrachtauto's liggen, het zicht is
niet meer dan 20 meter, we
Orobanche fasciculata
kunnen vandaag niks meer
doen. Om half 5 zijn we al in
Ramos Arizpe en vinden hier onderdak in Hotel Mario's Inn voor 600 pesos, na een
eenvoudig maaltje is het tequila tijd en dan vroeg onder de warme dekens.
Vandaag 165 km.

Nevelbos
Wordt vervolgd

Afzender:
Redactie Zeeculenta
p/a. Braamstraat 34
4388 CP Oost-Souburg

