ZEECULENTA
27e Jaargang februari 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
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Secretariaat :
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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 :
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www.facebook.com/zeeculenta

Hoofdredacteur
Redacteur

Uitnodiging voor de bijeenkomst te houden op vrijdag 23 februari 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.

Jaarverslagen.

4.

Rondvraag.

5.

Pauze en plantenverloting planten geleverd door
Kees de Bonte.

6.

Het woord is aan Frans Mommers met een lezing
Over Zuidwest Amerika.

7.

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

Kort verslag van de bijeenkomst gehouden op vrijdag 26 januari 2018.
Om acht uur opent de voorzitter Kees de Bonte de eerste bijeenkomst van dit jaar.
Aanwezig zijn 15 leden en met kennisgeving afwezig zijn Herman Weezepoel, Adri van
Liere, Ria de Graaff, Frank Mous en Joke van Lavieren.
Het kort verslag van de vorige vergadering wordt zonder op of aanmerkingen
goedgekeurd.
Tegenkandidaten voor de functie van penningmeester waren er niet dus wordt de
huidige penningmeester herkozen. Bea van IJzendoorn wordt nieuw lid van de
kascontrole. De jaarverslagen 2017 worden in de februari bijeenkomst behandeld.
Rondvraag : Kees de Bonte vraagt of iemand nog een advies heeft mbt. automatische
raamopeners, bij kees zijn ze al een keer kapot geweest. Als advies wordt gegeven
om ze ‘s winters te demonteren.
De poster voor de open dag staat op de website van Succulenta en het staat ook in de
agenda van Succulenta.
Ria Uijtdewilligen meldt dat er bij haar een Gymnocalycium staat te bloeien, wat op
zich bijzonder is.
Kees de Bonte levert de planten voor de verloting in februari.
Na de pauze wordt er gesproken over wat te doen de rest van het jaar, veel suggesties
en ideeën komen over tafel.
Hierbij een bloemlezing.
•
•
•
•
•
•
•
•

Doe-avond(en) met zaaien, verspenen, stekken, enten.
Plant van de maand.
Praatje van Han.
Ongedierte bestrijden.
Fotowedstrijd.
Plant(en) meenemen en daarover vertellen.
Lezing(en) door eigen leden.
Excursie met een aantal auto’s.

12 maart 2018 bestaat de afdeling 50 jaar, ter gelegenheid van dit jubileum zou het
leuk zijn om op de juni bijeenkomst een feestavond (barbecue)te organiseren in het
Heer Arendhuis.
Voor de open dag moeten we mede gezien ons jubileum een list verzinnen om in de
krant, of op de radio en/of televisie te komen.Tegen half elf sluit Kees de bijeenkomst.
Piet van de Vrede

Afdelingscontributie 2018
Graag uw contributie van 20 euro voor 28 februari 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.

REISVERSLAG MEXICO 2015.
“Tussen regen en zonneschijn ”
Bertus Spee
Veintiquatro. Mexico 19 februari – 18 maart 2015.
Totaal: 5664 km.
Zondag 8 maart. Quatrocienegas – San Pedro de las Colonias.
Opnieuw een koude en bewolkte
dag, na de koffie rijden we nog
even noord van de stad tot bij km
5, op een heuveltje vinden we
Mam. lasiacantha, Ario. fissuratus
en Cor. werdermannii, allemaal
voor het hek, achter het hek loopt
vee en is alles vertrapt.Vervolgens
rijden we om de stad heen naar
het oosten via de MEX 30, na 20
km gaan we links naar Potrero
Menchaca, na 15 km komen we
hier in een grote vallei tussen de
Mammillaria lasiacantha
bergruggen, het is hier flink groen
en op een kalere heuvel vinden we
een aantal grote Echinocereus
pectinatus en Coryphantha
werdermannii, Yucca torreyi en
Dasylirion, verder valt het tegen,
inmiddels begint het te druppelen
en nadert er een onweersbui, we
rijden de kloof uit en achter ons
trekt het helemaal dicht, kort voor
de MEX 30 kijken we op de voorste
heuvel en noteren hier Mam.
lasiacantha in bloei, Ech.
pectinatus en Cor. werdermannii,
ook hier begint het nu te regenen,
we rijden terug naar
Quatrocienegas en hier staan de
straten al blank,
na een tankstop rijden we zuidwest
richting San Pedro en voorbij km
114 is het nog droog dus klimmen
we weer een bergrug op, hier staan
Mam. grusonii en pottsii, Ech.
stramineus en pectinatus,
Epithelantha micromeris, Escobaria
tuberculosa, Coryphantha
Echinocereus pectinatus
werdermanni en Sclero. uncinatus
wrightii, terug beneden rijden we

dan een weggetje op naar de
Sierra la Fragua, het begint weer
te regenen dus keren we vlug om,
verder Z.W. tot bij El Carrizal aan
km 160, hier links een zijweg op
naar de Sierra Los Alamitos, we
komen weer voor een afgesloten
hek en lopen hierachter naar de
heuvels, op het vlakke gipsachtige
terrein groeit Fouquieria shrevei
met witte bloemen, op de heuvels
groeien Fero. hamatacanthus,
Thelo. bicolor in bloei,
Ech. stramineus, Coryphantha
werdermannii en Yucca torreyi.
Na de lunch weer verder tot aan
de afslag Margarita del Norte, na 2
km een stopje voor Mam.
lasiacantha en Ario. fissuratus,
verder Z.W. zien we een zijweg
naar een oude mijn en rijden
hierop tot bij een steile heuvel, we
noteren hier dezelfde planten als
eerder plus Agave scabra en 2
verschillende Euphorbia's, daarna
rijden we door tot het begin van de
Cañon Ventanillas, op de eerste
heuvel links vinden we op de top
Agave victoriae-reginae ssp.
swoboda, M. lasiacantha en
pottsii, Ech. stramineus en
pectinatus en Yucca rostrata.
Er nadert weer een onweersbui en
in de stromende regen rijden we
door naar San Pedro, hier vinden
we onderdak in Hotel La Mision
voor 400 pesos, de regen is
inmiddels overgetrokken en het
wordt weer droog, we lopen de
stad in en gaan lekker eten met
een biertje, daarna de
administratie enz.
Vandaag 235 km.

Thelocactus bicolor

Coryphantha wedermannii

Maandag 9 maart. San Pedro – Coapas – Mazapil – Concepcion del Oro.
Vannacht heeft het nog flink
geregend, nu schijnt de zon en de
korte broek kan aan, later op de
dag zal het opnieuw bewolkt
worden, van San Pedro zakken we
af naar La Cuchilla aan de MEX
40, na een koffiestop rijden we via
Emiliano Zapata naar Viesca, hier
verder zuid en na 25 km een stop
bij La Fe, het is hier broeierig warm
en alles is nog nat van de eerdere
regen, we klimmen de bekende
heuvel op en Lophophora fricii
staat mooi in bloei, evenals
Coryphantha durangensis, verder
zien we Mam. lenta en pottsii,
Echinocereus stramineus, Agave
vict. reginae ssp. swoboda en
Yucca torreyi en rostrata in bloei.
Over de nieuwe asfaltweg rijden
we verder door de kloof tot bij km
35 en kijken hier op de laatste
heuvel voor de grote vlakte, nu
zien we Ech. horizonthalonius,
Mam.lenta, heyderi en lasiacantha
en Thelo. bicolor en Ech.
enneacanthus in bloei.
Weer verder en voorbij Bajo de
Ahuichila wordt het onverhard en
rijden we door talrijke vado's vol
water, na 3 km een stop bij een
lage heuvel met rotsachtige
richels, er groeien Ech.
stramineus, en enneacanthus,
Fero. hamatacanthus, Mam.
heyderi en pottsii, Sclero.
uncinatus wrightii, en ook een
aantal mooie Leuchtenbergia
principis.
Voorbij San Juan de los Charcos
vinden we alleen E.
horizonthalonius, de weg wordt nu
wat beter en vlak voor La Pendicia
lunchen we onder aan een heuvel,
deze staat vol Echinocereus
stramineus en enneacanthus,

Lophophora fricii

Coryphantha durangensis

Mammillaria pottsii

Yucca torreyi
verder nog F. hamatacanthus en de eerste Echinomastus durangensis, de weg buigt
nu naar het zuidoosten en tussen miljoenen Yucca's door komen we in de buurt van
Coapas weer op de asfaltweg, 3 km voor dit dorp komen er weer heuvels dus maar
eens kijken, we noteren hier
Fero. pilosus en hamatacanthus,
Mam. formosa en heyderi, Ech.
pectinatus, Thelo. bicolor en
wagnerianus, Echinomastus
durangensis, E. horizonthalonius
en Coryphantha, een supermooi
en onaangetast gebied hier, zo
moet het vroeger overal geweest
zijn in Mexico.
Voorbij Coapas volgen we de
enorm lange kaarsrechte weg
verder naar Los Tecolotes, hier
spotten we op een heuvel mooie
grote Mam. chionocephala, nu
Thelocactus wagnerianus
rijden we door naar Cedros en
zien even verderop een enorme
nieuwe zilver en goudmijn, via Mazapil rijden we de pas over naar de MEX 54 en
gaan nog een stukje noord naar Concepcion del Oro, hier komen we tegen donker
aan en nemen een kamer in Hotel Posada San Javier voor 520 pesos.
Vandaag 266 km

Ferocactus pilosus

Leuchtenbergia principis
Wordt vervolgd

