"Zeeculenta" is het afdelingsnieuws van de afdeling Zeeland van de NederlandsBelgische 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.
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UITNODIGING
Voor de bijeenkomst te houden op vrijdag 25 oktober 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, geschonken door Adrie van Liere en Kees de Bonte.

5.

Lezing Marcel Stolk.
Mexico 2008 deel 2

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 (0118-615702).

Verslag van de bijeenkomst van 27 september 2013.
De vergadering wordt door Kees de Bonte even na achten geopend.
Afmelding van Joke van Lavieren. We zijn met 15 man aanwezig.
Plantjes voor de extraverloting komen van Kees en Kitty Rijk.
Geen ingekomen stukken of ander nieuws.
Wel vertel ik dat door omstandigheden, de agenda in Succulenta niet meer klopt,
mocht iemand dat zijn opgevallen.
Er wordt door Kees gevraagd of er mensen zijn die over hun passie willen praten.
Degene die bv. maar 1 soort in hun verzameling hebben, en hier veel vanaf
weten. Leuke avondvulling, en kunnen we nog wat van opsteken.
Hierbij misschien een plantenkeuring van de meegebrachte zelfde planten, en
gekeurd door de spreker.
Han Mesu vertelt dat er voor 45 euro verkocht is op de polderfeesten.
Combinatie van slecht weer en crisis.
Ria Uijtdewilligen vertelt dat Joke een knieoperatie heeft ondergaan en nu weer
thuis aan het herstellen is.
Na de pauze plantenverloting geschonken door Han. Opbrengst 23 euro.
Hierna vertelt Marcel Stolk over zijn reis naar Mexico met vele foto’s.
Hiervoor bedankt.
Werd een vroegertje vandaag, rond half elf sluit Kees de vergadering af.
Sandra van Offenbeek secretaris

Egelcactus

Nieuwe Aztekium ontdekt in Mexico.
Deze plantjes zijn ontdekt op de Rancho Valdez in de deelstaat Nuevo Leon,
enkele Tsjechen die hier wat plantjes verzameld hadden zijn door gewapende
bewakers bedreigd en van het prive terrein afgejaagd.
Over een paar jaar zullen ze wel in de handel komen, er worden al zaailingen
opgekweekt in Tsjechie.
Bertus.

Maandag 14 nov. Matjiesfontein – Anysberg – Robertson.
Weer een koude nacht maar de zon schijnt nu volop, het lijkt beter weer te
worden, als we ingepakt hebben laten we Matjiesfontein achter ons, via de N1
rijden we oost naar Laingsburg, hier gaan we zuid de R323 op, bij de
Rooinekkloof gaan we vervolgens rechts richting Anysberg, na enkele km
stoppen we in een kloof en klimmen een heuvel op, hier groeien talrijke grote
Crassula aborescens en ook Crassula ovata, ook komen we nu in het
groeigebied van Aloe comptonii, de eerste planten laren zich al zien, nu rijden we
10 km verder en gaan dan op een lage kwartsheuvel kijken, hier groeit weer van
alles, Glottyphyllum, Trichodiademia, 4 verschillende Crassula’s, Faucaria, 2
soorten Anacampseros en Aloe variagata met zaadpeulen.

Dan weer een paar km verder gaan we rechts door een hek en rijden het
Anysberg Nature Reserve in, we volgen de smalle weg door het mooie park en
komen dan een ranger tegen die ons het een en ander vertelt over dit park, we
vervolgen onze weg en spotten verderop een mooie populatie van Aloe striata op
een steile rivier oever, dit wordt klimmen om mooie foto’s te maken, verderop bij
Tapfontein zien we ook weer Aloe comptonii, prachtig in bloei, dan rijden we
richting Montagu en stoppen nogmaals aan een kwartsheuvel, hier weer
ontzettend veel plantjes, Argyroderma nuciforme,
Gibbaeum heathii en Crassula columnaris verdringen elkaar hier, een volgende
kwartsheuvel levert weer andere plantjes op, teveel om op te noemen, na een
lange rit bereiken we de R62 en gaan rechts, op de hoge rotsen langs de weg
groeien enorme clusters Aloe comptonii, dan komen we door Montagu en via de
R61 rijden we door naar Robertson, we vinden onderdak bij The Lemon Tree
house B&B en ’s avonds gaan we een heerlijk visje eten bij Ocean Basket, een
super visrestaurant en besluiten de dag met een drankje.
Vandaag 203 km.

Dinsdag 15 nov. Robertson – Worcester – Stellenbosch.
Na een luxe ontbijt rijden we west naar Worcester en zoeken hier de Botanische
tuin op, we wandelen een poosje rond en bekijken de planten, het valt allemaal
wat tegen dus gaan we terug de stad in om een bakkie te drinken, het is vandaag
lekker zonnig weer en we vinden een gezellig terrasje.
Wat later rijden we via de N1 westwaarts en passeren de lange Huguenot tunnel,
we komen dan voorbij Paarl en bij Klapmuts gaan we links de weg naar
Stellenbosch op, hier stoppen we bij Butterfly World, de grootste vlindertuin van
Zuid Afrika, we kijken hier een poos rond maar het nodigt niet uit om nog eens
terug te gaan, we drinken nog een biertje en rijden dan door naar Stellenbosch,
hier zoeken we onderdak en komen wat later buiten de stad op een heuvel bij
Le Verger guesthouse terecht, een mooi onderkomen met aardige mensen, we
relaxen een poosje en rijden tegen de avond de mooie oude stad in , we
wandelen een poos rond en gaan dan een lekker visje eten vergezeld van een
flesje of 2, op de terugweg nog een afzakkertje en dan weer onder zeil.
Vandaag 211 km.
Woensdag 16 nov. Stellenbosch – Cape Agulhas – Swellendam.
Weer een prima verzorgd ontbijt, om 9 uur rijden we naar het vliegveld bij
Kaapstad en ruilen de MB om voor een kleinere auto, we hebben inmiddels al
7028 km afgelegd, nu gaan we verder met een Nissan Livina, we rijden oost de
N2 op en maken vervolgens een shopstop in Somerset West bij een ontzettend
grote mall, dan verder oost rijden we de hoge Sir Lowrys pass over met een
enorm uitzicht over de zuidkaap, dan rijden we door tot bij Caledon en gaan hier
via de R316 door een enorm groot en golvend akkerbouw gebied naar
Bredasdorp, hier aangekomen zoeken we de R319 op, dan rijden we zuid naar
Cape Agulhas, het zuidelijkste punt van Afrika, we kijken hier wat rond en eten
een visje als lunch.
Via de R319 rijden we terug noordwaarts en maken nog enkele stopjes, hier
noteren we Aloe ferox en Glottyphyllum, uiteindelijk bereiken we de N2 en
Swellendam, hier rijden we een poosje rond om een geschikt adresje te vinden
en dit wordt B&B Winterson en Somerkoelte, ’s avonds lopen we naar een
gezellig restaurant en eten voor de verandering pizza, met de nodige wijn op
fladderen we terug naar ons nestje, in onze kamer vliegen wel 100 motten rond,
dat krijg je als je het licht aanlaat en het raam open, zelfs Wim ziet ze vliegen
maar dat komt van de ………..?
vandaag 330 km.

Donderdag 17 nov. Swellendam – Lemoenshoek – Calitzdorp.
Na het ontbijt laten we Swellendam achter ons en rijden verder oost, Via
Suurbraak en de mooie Tradows pass bereiken we Barrydale, hier gaan we
rechts de R62 op, bij Lemoenshoek kijken we en poos rond en vinden hier veel
planten, o.a. Cheiridopsis velutinum, Crassula columnaris, Euphorbia pillansii
en Aloe variagata, dan drinken we koffie bij Ronnie en kijken verderop op een
veldje rond, hier vinden we enkele Euphorbia multiceps.

Hierna rijden we richting Brandrivier en maken enkele stops langs deze weg, we
noteren hier Euphorbia suzannae en clandestina, Muiria hortensae in bloei,
Gibbaeum heathii, Crassula’s, Gasteria carinata, Anacampseros, Othonna en
Stapelia, vervolgens rijden we zuid naar Riversdale en kijken hier op de site van
Haworthia retusa, ook zien we hier Euphorbia caput- medusae, Faucaria en Aloe
ferox. Dan keren we noordwaarts over de Garcia pass naar Ladysmith en gaan
hier oost de R62 op, via Zoar en de mooie Huisrivier pass dalen we af naar
Calitzdorp en komen bij een uitgebreide politie controle terecht, in het kleine dorp
aangekomen nemen we 2 appartementen bij Anna Sophia B&B, ’s avonds gaan
we eten bij Die Dorpshuis, dit is echter niet meer wat het geweest is, andere
eigenaar, hier komen we niet terug.
Vandaag 300 km.

Vrijdag 18 nov. Calitzdorp – Prince Albert v.v.
We ontbijten bij Zamari en rijden daarna naar de Fam. Noltee, onderweg komen
we Frans tegen die vandaag met een kennis op pad gaat, we drinken een bakkie
bij Liesbeth en gaan daarna op pad, we rijden noord het mooie Huisrivier dal in,
we maken enkele stops en zien de talrijke Aloe speciosa, verder Euph. enopla en
clandestina, Haworthia arachnoida, Huernia en Grielum humifusum, hier piet
snot genoemd.

We rijden verder en in een volgende kloof groeien talrijke Aloe comptonii op de
steile wanden, we missen ergens een zijweg en komen dan weer op de R62 uit,
we volgen deze naar Oudshoorn, hier lunchen we en rijden daarna noord de
R328 op, richting Swartbergen, hier hobbelen we dan de onverharde Swartberg
pas op en stoppen boven op 1500 meter, hier een prachtig uitzicht aan beide
zijden van de bergrug, er groeien hier ook diverse bijzondere planten en veel
Protea’s, door een enorm diepe kloof dalen we af naar Prince Albert, een aardig
stadje, verder noord zoeken we een zijweggetje naar een Lithops site maar
kunnen dit niet vinden, we kijken nog op een kale vlakte rond en vinden hier grote
clusters Aloe claviflora, het wordt al laat als we via de R407 naar Klaarstroom
rijden, door de prachtige Meiringspoort komen we dan in De Rust uit en gaan
hier de R62 weer op naar Calitzdorp, net voor donker arriveren we hier en gaan
gelijk lekker eten bij Zamani, hierna rijden we nog bij Frans Noltee langs en
maken plannen voor morgen.
Vandaag 325 km.

