
 



 
 

 



 
"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. 
 
Gironummer 2645478 t.n.v. Succulenta Zeeland te Middelburg. 
 
 

Bestuur : 
Vacant                   
Sandra van Offenbeek  
Kees de Bonte 

 
voorzitter/ penningmeester 
Secretaris 
Bestuurslid 

 

 

Secretariaat : 
Schoolstraat 26 
4417 AB Hansweert 
Tel.: 0113 – 383290 
e-mail : cactus.sandra@zeelandnet.nl 

 

 

Redactie : 
Tonnie de Rijke 
Piet van de Vrede 
Bertus Spee 

 
Hoofdredacteur 
Redactielid 
Redactielid 

  
Redactie : 
Noordweg 444 
4333 KL Middelburg 
Tel.: 0118 – 615047 
e-mail : thonderi@hetnet.nl 

 

  
Website : 
www.zeeculenta.nl 
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UITNODIGING 

 
Voor de bijeenkomst te houden op vrijdag 27 september 2013 in het  
Heer Arendshuis 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. 

Plantenverloting, planten meegebracht door Han Mesu 

  5. Lezing Marcel Stolk. 

Reisverslag Mexico 2008 

  6. Sluiting. 
 

 

Programma 2013- 2014 
 
 
 
 
 
 
 
TE KOOP: cactusmeststof, bims, etiketten, watervaste pennen en andere 
benodigdheden voor onze hobby. Belangstellenden kunnen contact opnemen 
met Han Mesu (0118 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Verslag van de vergadering van 30 augustus.  

Vergadering word geopend door Kees de Bonte.                                           

Afwezig met kennisgeving Bea van IJzendoorn, Tonnie de Rijke, Ria en Ad 

Uijtdewilligen. We zijn met 11 man aanwezig.                                                      

Hij verwelkomt Tommy Andriessen die ook eens komt kijken.                                  

Plantjes voor de extra verloting komen van Kees de Bonte, Han Mesu en       

Kitty Rijk. Deze keer kon iedereen met een plantje naar huis.                                    

Ingekomen  email van Frank Thijs, over open dag, en een vraag of we lid willen 

worden van zijn nieuwe vereniging, dit zal enkel via de computer gaan.             

En een email van zorgboerderij “de omslag” te IJzendijke, met de vraag waar ze 

winterharde vetplanten kunnen kopen.                                                                       

Han heeft te kennen gegeven te gaan stoppen met op beurzen staan. Is teveel 

werk voor 1 man, moet de planten stallen, ermee sjouwen, verzorgen.         

Mocht iemand dit over willen nemen wil hij nog wel voor aanvoer van de planten 

zorgen. Voor de polderfeesten te Wilhelminadorp zeggen Kees de Bonte en 

Herman Weezepoel toe om daar te staan.                                                                          

Bij de rondvraag vertelt Han over de opbrengst van de lentefeest.             

Opkomst en kopers was matig. Heeft 255 euro opgebracht, na aftrek kosten 

kwam er 15 euro voor de clubkas binnen. Hij vraagt of er niet extra gaten in het 

spandoek kunnen worden aangebracht, met veel wind gaat hij alle kanten op.   

Dit zou Kees regelen, en is al gebeurd, zitten nu 6 gaten in met ringen erdoor. 

Herman stelt voor om eventuele emails ook in het boekje te zetten. Kunnen we 

die allemaal van te voren lezen, en eventueel naar handelen. Bv. als er iemand is 

die een cactus heeft die hij, zij kwijt wil dat we niet allemaal bellen. Eventuele 

andere bladvulling is ook zeer welkom. Als je iets hebt gelezen in een blaadje 

over ons hobby, of iets hebt meegemaakt. Een aparte foto, met verhaaltje erbij. 

Nu met het digitale boekje heb je de foto’s in kleur.                                                                               

Na de koffie de plantenkeuring. Bij de cactussen won Han alle drie de 

categorieën. Bij de niet cactussen tot 7 cm. won Ineke, 7 t/m 12 cm gedeelde 

prijs tussen Kees, Ineke en Sandra. 12cm. en groter ook een gedeelde prijs 

tussen Kees en Sandra. De mooiste van allemaal vinden we die van Han.         

Na afloop wordt er nog eventjes gepraat over een 3 tal plantjes van Piet van de 

Vrede. Had hij uit gezaaid, allemaal dezelfde zaad, maar blijken 3 verschillende 

planten te zijn.                                                                                                        

Rond kwart voor elf sluit Kees de vergadering af nadat hij iedereen bedankte 

voor zijn aanwezigheid.  

Sandra van Offenbeek secretaris 



 
Een verslagje van de laatste cactusvergadering voor de zomervakantie op  
28 juni 2013.  
 
De leden van de vereniging waren uitgenodigd op het “Landgoed” van Kees 
Bonte en z’n echtgenote.  
Gelukkig mocht ik meerijden met Herman Weezepoel en zijn vrouw  Marianne 
dat was fijn want ik had dit nooit alleen kunnen vinden!                 
Je moet toch wel een beetje de weg in het mooie Walcheren weten.  
De boerderij van de familie de Bonte ligt ook wel midden in de “Knoekoe”!  
Maar gelukkig wisten Marianne en Herman het wel te vinden zonder TomTom!  
Bij aan komst bleek dat buiten de boerderij ook nog een Minicamping te wezen.  
We werden heel vriendelijk ontvangen, in een ruimte waar normaliter de 
campinggasten zich kunnen bezig houden als het slecht weer is met allerlei 
spelletjes, het lenen van boeken etc.  
We vleiden ons neer op de heerlijke stoelen, en er werd meteen gezorgd voor 
koffie, thee en gebak door de vrouw des huizes!  
Toen wij dit genuttigd hadden begon Kees zijn verhaal te vertellen, hoe hij is 
begonnen aan een mimicamping en zijn agrarisch bestaan, terwijl Kees van 
beroep hovenier is.  
Dat was ook duidelijk te zien, de caravans stonden ook heel mooi op een groen 
plekje. Ook de tuin, de groentetuin, de vogels en kippetjes het zag er allemaal 
verzorgd uit!  
Ik ben alleen nog vergeten te melden dat we ook nog in z’n kassen geweest zijn, 
uiteindelijk kwamen we daar voor!  
Het jammer van deze avond was dat “de regen met bakken uit de hemel viel”!  
Dus erg veel konden wij niet belopen, weer terug in de ontvangstruimte werden 
wij verwend met een glas Wijn, Bier of Fris en nootjes etc.  
Een paar leden van de club hebben Mevrouw Bonte geholpen met de afwas, 
zodat zij er niet alleen voorstond.  
Mijn vraag is aan Kees, als de mogelijkheid er in zit zouden wij nog eens een 
keer langs mogen komen met de vereniging en dat er dan wat meer mensen van 
het  “Landgoed”kunnen genieten, in de nazomer misschien als de camping-
gasten weer huiswaarts zijn gekeerd en het wat rustiger is!  
En het dan misschien “droog” is!!!  
Hierbij wil ik Kees en z’n lieve vrouw bedanken namens alle Cactianen voor de 
gezellige avond! 
  
Joke 
 

 
 
 
 



 
Zaterdag 12 nov.  Vanrhynsdorp – Nieuwoudtville – Calvinia 
 
We komen vandaag wat langzaam op gang, ontbijten, boodschappen en nog wat 
rondkijken in het dorp, tegen half 10 rijden we oost de R27 op, over de 
knersvlakte naar de Vanrhynspas, hier klimt de weg 264 meter omhoog en 
komen we boven op het Bokkeveld escarpment, een enorme hoogvlakte, we 
kijken wat rond boven op de pas en vinder hier leuke plantjes, het waait hier hard 
en het is koud, het is hier bijna zomer maar het lijkt wel herfst. 
 

  
Dan rijden we naar Nieuwoudtville en kijken hier of we naar de Oorlogskloof 
kunnen, dit is geen probleem, geen permit nodig, we rijden het natuurpark in en 
komen door een bos dat helmaal afgebrand is, verderop komen we op een 
stenige vlakte met grote rotsplaten, hier kijken we een poos rond en vinden 
eindelijk de heel bijzondere knolvormende  Anacampseros comptonii, verder de 
kruipende Braunsia vanrensburgii,  Crassula comptonii, alpestris, columnaris en 
Conophytum. 
Na al dit moois rijden we 10 km verder het park in en gaan dan een flinke 
wandeling maken langs de Oorlogskloof, een mooi gebied met talrijke bijzondere 
planten en bolgewassen, het meeste is al uitgebloeid, op de rotsen zien we hier 
de kruipende Aloe mitriformis, Adromischus filicaulis en ook Gladiolen, 
halverwege de trail gaan we weer terug omdat het te steil wordt. 
 
 
 



 
We rijden na de lunch het park weer uit en gaan dan noord van Nieuwoudtville de  
R357 op naar Brandkop, hier rijden we de Kokerboom kloof in waar de grootste 
populatie van Aloe dichotoma  in Zuid Afrika groeit. 
 

  
 
We maken wat foto’s en kijken hier rond, verder groeit er niks anders, dan terug naar 
Nieuwoudtville en verder oost naar Calvinia door een dor en droog gebied komen we 
nu in de Grote Karoo, in Calvinia vinden we 2 nette kamers bij Die Blou Natjie gasthuis, 
we kunnen hier ook eten en krijgen een uitstekend  maaltje voorgezet. 
 
Vandaag  240 km. 
 
Zondag 13 nov.  Calvinia – Sutherland – Matjiesfontein. 
 
Vannacht hebben we de verwarming aangehad, als we buiten kijken is het 
zwaarbewolkt en maar 6 graden, na een lekker ontbijt gaan we tanken en pinnen, dan 
rijden we zuidoost via de R354 naar Middelpos, door een uitgestrekt gebied met 
fynbos, we maken een stopje maar geen succulent te vinden, vlug de warme auto in en 
door naar Sutherland, hier begint het te regenen, we zoeken naar een koffietent maar 
alles is gesloten, hier besluiten we nu door te rijden naar Matjiesfontein, door de 
Verlaten kloof dalen we af naar de laagvlakte en spotten hier Aloe microstigma, tussen 
de buien door maken we nog wat foto’s en speren dan door naar de N1, hier komen  in 
Matjiesfontein aan en het begint zelfs wat op te klaren, we drinken eerst een lekker 
warm bakkie en lunchen, dan rijden we de weg naar Keurkloof op, bij de eerste heuvel 



kijken we uitgebreid rond, hier groeien heel veel planten, o.a. Euphorbia eustacei, 
Antimima pygmaea, Sceletium tortuosum en andere leuke plantjes. 
Hierna rijden we door naar km 56 en kijken op de site van Lithops comptonii, we vinden 
slechts een 5 tal groepjes, diep in de bodem verzonken, verder vinden we Crassula 
barbata, Euph. multiceps, Tanquana prismatica, Haworthia en Othonna, stram van de 
kou rijden we dan terug naar Matjiesfontein en boeken 2 kamers in het Lord Milner 
Hotel, we doen gelijk de verwarming aan, het is buiten maar 14 graden, dan gaan we 
eten en zitten lekker bij de open haard, met een paar wijntjes erbij vergeten we de kou 
en liggen vanavond al vroeg onder de warme dekens. 
 
Vandaag 416 km. 
 
 
Wordt vervolgd 
Bertus 
 

 
 

Anacampseros comptonii  &  Braunsia vanrensburgii 
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