ZEECULENTA
27e Jaargang januari 2018

"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 26 januari 2018 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.

Bestuursverkiezing; de penningmeester is periodiek aftredend, stelt zich echter
wel opnieuw herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich tot aan de verkiezing
opgeven.

4.

Jaarverslagen van het bestuur over 2017.

5.

Rondvraag.

6.

Pauze.

7.

Wat doen we de rest van het jaar, suggesties zijn van harte welkom.

8.

Sluiting.
Namens het bestuur, Herman Weezepoel.

Data clubbijeenkomsten 2018
26 januari
23 februari
30 maart
4 mei
25 mei

Jaarvergadering
Zuid-west Amerika
Frans Mommers
Argentinië
Andre van Zuijlen

29 juni
31 augustus

Op locatie

28 september
26 oktober
23 november

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.
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

De soorten die in de zaadlijst voorkomen worden aangeduid met de naam
die de schenker eraan heeft gegeven.
De zaden zijn geschonken door: Han Mesu, Leen Stolk en Bertus Spee
Wijze van bestellen:
Kruis de soorten die u wenst aan in de bestelkolom, wenst u meer dan 1
portie zet dan het aantal porties in de kolom.
Het is mogelijk om meerdere porties van een soort te bestellen maar bij
onvoldoende voorraad worden ze eerst naar normale porties opgedeeld.
Het aantal zaden per portie is ca. 20 stuks. Soorten waarvan er maar weinig
beschikbaar zijn bevatten minder zaden per portie.
Prijs per portie 0,30 euro.
Bestelformulier:
• Inleveren op de januari- of februari bijeenkomst.
• Stuur het op naar: Piet van de Vrede
Braamstraat 34
4388 CP Oost-Souburg
• Per email naar pmvdvrede@zeelandnet.nl
De bestelling zal op de februari of maart bijeenkomst afgeleverd worden.
Betaling bij aflevering.
Bestel op dit formulier, bij aflevering krijgt u uw formulier terug.
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Totaalbestelling

soorten x 0,30 euro euro

Zaadlijst 2017 - 2018
Aantal

Nr.

Soort

Soortnaam

Lev.

1.

Ariocarpus

furfuraceus

HM

2.

Ariocarpus

fissuratus

HM

3.

Ariocarpus

fissuratus

HM

4.

Astrophytum

asterias

LS

5.

Astrophytum

asterias hybride

LS

6.

Astrophytum

asterias asterias x capricorne

LS

7.

Astrophytum

asterias ‘Super Kabuto’

HM

8.

Astrophytum

capricorne

LS

9.

Astrophytum

capricorne var. niveum

LS

10. Astrophytum

myriostigma

HM

11. Astrophytum

myriostigma

LS

12. Astrophytum

ornatum

HM

13. Cleistocactus

strausii

BS

14. Cleistcactus

strausii 2017

BS

15. Copiapoa

caespitosa

HM

16. Copiapoa

hypogea

HM

17. Copiapoa

specie. mix

HM

18. Denmoza

rhodacantha

HM

19. Echinocereus

pectinatus v.rubispinus Lau088

HM

20. Echinocereus

scheerii

HM

21. Epithelantha

spec.mix

HM/LS

22. Euphorbia

obesa var. symetrica

LS

23. Ferocactus

fordii

LS

24. Ferocactus

glaucescens

HM

25. Gymnocalycium

achirasense

HM

26. Gymnocalycium

saglione

HM

27. Matucana

aureiflora

LS

28. Matucana

madisoniorum

HM

29. Melocactus

matanzanus

HM

30. Melocactus

mix

BS

31. Neochilenia

deherdtiana

HM

32. Neochilenia

napina var.odierii

HM

33. Neoporteria

spec. mix

HM

34. Notocactus

warasii

HM

35. Notocactus

magnificus

HM

36. Pseudolobivia

aura var. dobeana

HM

37. Stenocactus

mix

HM

38. Stenocactus

xiphacanthus

HM

39. Thelocactus

hexaedrophorus

HM

40. Weingartia

lanata

HM

41. Weingartia

sucrensis

HM

42. Yucca

aloifolia 2016

BS

Praatje van de voorzitter
Nu we weer begonnen zijn aan het nieuwe jaar 2018 een enkele regel ter inleiding.
Iedereen een goed en gelukkig jaar toegewenst met allen die u lief en dierbaar zijn, als
er zorgen zijn hebben we ze weer meegenomen het nieuwe jaar in en wat dit jaar ons
brengen gaat weten we niet. Het is onze wens dat er voor ieder gezondheid en kracht
zal zijn om onze taak ieder op
z’n plaats weer te kunnen
uitvoeren en dat er daarnaast
ook weer de nodige aandacht
voor onze hobby kan zijn.
Onze groene vrienden zullen
ons dan weer verblijden door
een gezonde groei en bloei.
Het is in de natuur nogal eens
somber en koud zodat we ook
met onze planten niet veel
werk hebben als het in de
gaten houden van de
temperatuur en het
functioneren van onze
warmtebron. Mogelijk zijn er plannen om dit jaar toch maar eens wat te gaan zaaien of
wat meer in de één of andere richting te specialiseren. Zelf heb ik weer een kasje in
elkaar gezet, dat ik vorig jaar bij iemand had weggehaald. Het is binnen gemonteerd
en nog zonder glas buiten gezet wachtend op de definitieve plaats waar nog wel het
nodige voor gedaan moet worden. Het frame is allemaal aluminium dus dat weegt niet
veel. Er zitten twee luchtramen in met automatische raamopener merk Ventomax. In
het bestaande kasje zitten er drie merkloos van Embregts, maar die zijn alle drie al
een keer kapot geweest, dat schiet niet op. Heeft iemand er misschien die al heel lang
goed werken? Zo ja dan zou ik dat graag horen welke dat zijn en waar ze vandaan
komen. Het is de bedoeling om in de (nieuwe) kasplanten in de vollegrond te planten
om het er meer natuurlijk uit te laten zien en er ook wel wat minder werk aan te
hebben. Om te voorkomen dat de grond ’s winters te vochtig word ga ik de kas wat
hoger van de grond zetten en de grond wat dieper uit te graven en dan eerst folie er is
om het water van buitenaf tegen te houden. Ik heb ook al heel wat stenen verzameld
om de zaak wat aan te kleden. Ik zie ernaar uit om het aan te planten en te zien hoe of
het erin wil groeien. Dus er zijn nog genoeg plannen om er wat moois van te maken.
Ieder uiteraard van harte welkom om er samen van te komen genieten, er zijn ook
altijd plantjes genoeg voor de liefhebbers die nog wat kunnen gebruiken. Ten slotte
hopen we elkaar te mogen begroeten op de bijeenkomsten en mogelijk andere
activiteiten.

Groeten en tot ziens,
Kees de Bonte

Kort verslag van de bijeenkomst gehouden op vrijdag 24 november 2017.
Om acht uur opent de voorzitter Kees de Bonte deze laatste bijeenkomst van dit jaar.
Aanwezig zijn 11/12 leden en met kennisgeving afwezig zijn Peter Minnaard, Marcel
Stolk, Ad en Ria Uijtdewillegen en Ria de Graaf. Verder met de extra verloting
vanavond zijn er een achttal plantjes geschonken door Han Mesu en Kees de Bonte.
De notulen (kort verslag) van de vorige bijeenkomst worden zonder op of
aanmerkingen goedgekeurd.
Aan ingekomen stukken zijn er de gebruikelijk afdelingsblaadjes en de notulen van de
bijeenkomst in Utrecht op 4 november.
Kees heeft namens onze afdeling deze bijeenkomst bijgewoond en doet hier verslag
van, het komt erop neer dat er veel plannen zijn waarvoor nog wel de nodige mensen
moeten worden gevonden om deze verder te kunnen realiseren, nog veel werk dus.
Dan de rondvraag Joke van Lavieren laat weten dat ze het stuk over Han in
Zeeculenta heel erg leuk vond en Han zelf vond het ook een mooi verhaal. Verder
vraagt Joke hoe ze Aeoniums de winter door moet halen, als advies krijgt ze deze niet
zover te laten uitdrogen als cactussen en iets vroeger te beginnen met watergeven dit
om te voorkomen dat de plant al zijn blaadjes verliest, ook vraagt ze hulp bij het
verpotten van haar vleesetende planten ondergetekende zegt hier in het voorjaar wel
te willen helpen. Piet van de Vrede herinnert de aanwezigen aan het betalen van de
contributie voor 2018. Bertus Spee laat weten dat André van Zuijlen in 2018 een lezing
wil komen doen in ruil voor een lezing die Bertus voor zijn afdeling heeft gegeven en
dat de landelijk voorzitter Frans Mommers in 2018 onze afdelingsbijeenkomst wil
komen bezoeken en dan ook een lezing wil verzorgen.
Hans Kleijn heeft het nog over een kwekerij in Poeldijk die veel caudexen heeft en laat
weten eventueel wel iets mee te willen nemen voor iemand die op zoek is naar een
bepaalde plant, wanneer hij daar naar toegaat. Dan is het tijd voor de pauze met
aansluitend de plantenverloting die vanavond 16 euro opbrengt voor de kas.
Hierna is het woord aan Bertus met het vervolg van zijn lezing over zijn reis naar
Madagaskar. Na wat opstartproblemen met de beamer zien we weer veel mooie foto’s
van de aanwezige planten voorbijkomen maar ook de landschappen en de bevolking
zijn niet vergeten, het was weer mooi.
Dan is het kwart voor elf en sluit Kees deze bijeenkomst en wenst iedereen fijne dagen
en tot volgend jaar.
Herman Weezepoel, secretaris.

Afdelingscontributie 2018
Graag uw contributie van 20 euro voor 31 januari 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.

