ZEECULENTA
26e Jaargang september 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 29 september 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 Bertus Spee.

5.

Fotopresentatie cactustuinen in Spanje door Frank Mous.

6.

Sluiting.
Namens het bestuur, Herman Weezepoel.

Data clubbijeenkomsten 2017
27 oktober
29 september Foto’s door
Frank Mous

24 november

Copiapoa door
Piet van de Vrede
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 25 augustus 2017.
Even over acht opent onze voorzitter Kees de Bonte deze bijeenkomst.
Aanwezig zijn 15 leden en onze gastspreker voor vanavond Paul Shirley, met
kennisgeving afwezig Koos de Meij, Bea van IJzendoorn, Vincent Mareels en Ad
Uitdewilligen.
Voor de extra verloting zijn er een vijftal planten en twee boeken en een paar oude
succulenta’s.
Verslag van de bijeenkomst op 2 juni word goedgekeurd, en het verslag van het
kasje kijken bij Joke van Lavieren ook, al merkt Joke nog wel even op dat ze zich nu
net een dwerg voelt omdat met drie personen haar kasje al vol is ze was wel blij met
het feit dat er in haar kasje plantjes stonden die je bij andere leden niet of nauwelijks
ziet, dus eind goed al goed.
Er zijn geen ingekomen stukken op de bekende afdelingsblaadjes na.
Verder met de rondvraag; Bertus Spee wijst ons nog even op de komende ELK.
Peter Minnaard heeft een foto van een plant waarvan hij graag de naam wil weten,
dit blijkt een Kalanchoe synsepala te zijn.
Diederik Quaars die onze website beheert vraagt welke verzoeken om een link te
plaatsen op onze site hij kan toestaan. Besloten wordt alleen succulenten
gerelateerde linken te plaatsen.
Dan krijgt onze spreker Paul Shirley het woord, hij laat ons vanavond zien wat er
allemaal zo is aan caudexplanten en vertelt hier dan ook bij wat zijn ervaring is met
de getoonde planten, natuurlijk komen niet alle caudexplanten voorbij maar we
krijgen een goede indruk van wat er op dit gebied is.
Dan is het tijd om te pauzeren en plantenverkoop waarna we verder gaan met het
tweede deel van de lezing. Om half elf is Paul klaar met zijn verhaal en word hij
bedankt voor zijn aanwezigheid vanavond.
Nadat Paul nog een paar vragen heeft beantwoord, sluit onze voorzitter Kees deze
bijeenkomst.
Herman Weezepoel, secretaris.

REISVERSLAG MEXICO 2015.
“Tussen regen en zonneschijn ”
Bertus Spee
Veintiquatro. Mexico 19 februari – 18 maart 2015.
Totaal: 5664 km.
Vrijdag 27 feb. Jaumave – El Carrizo – Jaumave.
Al vroeg wakker, het is zwaar bewolkt in het oosten boven de Sierra Madre, eerst
naar de Pemex om te tanken en dan naar de OXXO voor koffie en een broodje,
daarna noord de MEX 101 op naar San Antonio, door het dorp heen gaan we
richting Higueron en dan verder de Jaumave vallei in, we volgen de Rio Chihue tot
aan El Carrizo, hier houdt de weg op en parkeren we de koets, rond 10 uur
beginnen we aan en lange wandeling, eerst door de rivier en dan omhoog een
hoge bergrug van de Sierra Los Cuenados op,

Sierra Los Cuenados
we klimmen ruim 600 meter door een vrij dicht begroeid gebied, en op enkele
kalere stukken vinden we grote Astrophytum myriostigma,
Mam. candida, klissingiana en rubrograndis,
grote clusters Coryphantha vaupeliana,
Ferocactus hamatacanthus ssp. sinuatus, Dioon edulis, Dasylirion acrotriche en
Brahea decumbens.

Via een brandgang kunnen
we dan regelrecht naar
beneden en vinden ook nog
enkele Ariocarpus trigonus,
om half 4 zijn we terug bij de
auto en rijden terug richting
San Antonio, kort hiervoor
nog enkele stops en hier
noteren we Obregonia
denegri, Astr. myriostigma ,
Cor. nickelsii, Mam. baumii
en heyderi en Fero.
hamatacanthus, enkele
Echinocereus pentalophus
beginnen hier al te bloeien,
maar door het bewolkte weer
gaan de bloemen niet open,
eind van de middag koelt het
flink af en rijden we terug
naar Jaumave, dan gaan we
eerst flink wat calorieen
inslaan in het restaurantje
aan de MEX101, hierna
zoeken we ons hotel op en
relaxen nog een poosje met
een tequila tot het licht uit
gaat.
Vandaag 91 km.

Astrophytum myriostigma

Astrophytum myriostigma

Mammillaria klissingiana

Mammillaria klissingiana

Coryphantha vaupeliana

Dasylirion acrotriche
Zaterdag 28 feb. Jaumave – CD Victoria – Miquihuana.
Het is vanochtend weer wat bewolkt, na een bezoekje aan de OXXO rijden we oost
via de nieuwe TAM 126 richting CD Victoria, hier heeft het afgelopen nacht
behoorlijk geregend en de bewolking drijft nu naar het noorden, aan het einde van
de weg gaan we rechts een zijweg op naar La Boca de Juan Capitan,

La Boca de Juan Capitan

voorbij dit dorp komen we aan
een grote droge rivierbedding,
we wandelen een stuk langs
de oever en vinden dan op een
steenachtig talud Mam.
heyderi en prolifera,
Echinocereus fitchii en
pentalophus, een aantal
Echinocactus texensis,
Pilosocereus palmeri en Fero.
victoriensis alles is hier nog
nat van de regen, in de
rivierbedding liggen hier ook
enkele watervallen nu zonder
water.
We vervolgen de rit naar CD
Victoria en over de rondweg
rijden we noord via de MEX 40
richting Santa Ana, een kort
stopje aan de Rio San Pedro,
hier groeien enorme Taxodium
mucronatum, bij Santa Ana
gaan we links onverhard
richting Sierra Madre, het is
hier nog zwaar bewolkt en de
weg wordt steeds natter en
slechter dus keren we
onverrichter zaken terug naar
CD Victoria, hier wordt het wat
zonniger, nu gaan we terug
omhoog de TAM 126 op tot bij
El Huizachal en rijden de
oude camino real naar CD
Victoria op, hier lunchen we
en kijken wat op een kale
rotspartij rond, er staan mooi
bloeiende Stenocactussen en
Mam. huntiana, de weg klimt
nu flink omhoog en een
volgende stop levert Fero.
victoriensis, Hechtia texensis,
Dioon edulis, Sedum en
Echinocereus parkerii en
pentalophus op.
Boven aan deze weg komen
we op de oude MEX 101 uit
en gaan hier op zoek naar

Mammillaria heyderi

Pilosocereus palmeri

Echinocactus texensis

het Balcon de Moctezuma, dit staat niet echt duidelijk aangegeven en later blijkt
dat het nog een stuk verderop was.
Nu dalen we terug af naar Jaumave en kijken vlak voor de stad op een terreintje
langs de weg rond, hier groeien enorm veel Ancistrocactussen, Fero. victoriensis,
Mam. heyderi, Coryphantha en Echinocactus pentalophus onder de bomen, veel
van deze planten zijn helaas aangevreten door het vee en er ligt ook veel vuilnis
gedumpt, kort voorbij Jaumave nog een stopje bij een ongerept terrein, hier
groeien talrijke grote Echinocactus texensis vol knoppen.
We volgen de MEX 101 verder zuid tot aan de afslag naar Miquihuana, we volgen
deze vernieuwde weg 40 km en komen dan in het oude stadje aan, hier vinden we
onderdak en eten in Hotel El Presidente voor slechts 200 pesos.
Vandaag 285 km.

Hechtia en Agave lopantha

Wordt vervolgd

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

