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

Hoofdredacteur
Redactielid
Redactielid

UITNODIGING
Voor de bijeenkomst te houden op vrijdag 29 november 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.

Praatje Han Mesu

3.

Rondvraag.

4.

Pauze en plantenverloting.

5.

Lezing door Johan de Vries over Patagonië

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 26 oktober 2013.
Kees de Bonte opent even naar achten de vergadering.
Aanwezig elf man.
Met kennisgeving afwezig Bea van IJzendoorn en Adri van Liere.
Plantjes voor extra verloting van Kitty Rijk.
Geen op of aanmerkingen op vorige notulen.
Tijdens de rondvraag bedankt Joke van Lavieren voor de kaart die ze mocht
ontvangen. Was ze heel blij mee.
Zelf vertel ik over de opbrengst op het Scheldedweildag te Hansweert.
Voor € 63 verkocht.
Han Mesu wou Joke nog complimenteren met het verslag dat ze had
geschreven over het avondje bij Kees. Dat was er nog niet van gekomen.
Mag ze wel vaker doen zomaar een stukje schrijven.
Hij vraagt of er weer liefhebbers zijn voor de zaadlijst. En of ze die dan ook eens
mee willen nemen, natuurlijk sneuvelt er wel eens wat of komt niet op, dat heeft
hij zelf ook. Maar is leuk om eens te zien wat er wel op komt.
Hij heeft ook enige verbrande planten bij, die zijn mooi van lelijkheid.
Hij heeft ook wat stekken bij van de koningin van de nacht, voor de lief hebbers.
Peter Minnaard vraagt of we weer eens een excursie doen volgend jaar.
Dit zou dan met eigen vervoer wezen, naar eventuele liefhebbers of kwekers in
België. Met 3 adressen heb je al een leuk dagje uit.
Han wil nog even zijn uitvinding demonstreren.
Met grote gaten onderin de pot valt de eventuele grond, bims, er door heen.
Is niet handig. Van zijn asperge vriend heeft hij jute zakken, die hij op de maat
van de pot knipt, en onder in legt. Probleem opgelost.
Word geopperd om een koffiefilterzakje onderin te leggen, maar daar zakt het
water niet goed door weg.
Na de koffie, plantenverloting geschonken door Adrie en Kees. Opbrengst € 30.
Helaas door miscommunicatie is Marcel Stolk er niet. Het tweede deel houden
we te goed. Maar hebben onderling nog gezellig over onze hobby gepraat.
Rond kwart voor elf sluit Kees de vergadering af.
Namens het bestuur, Sandra van Offenbeek
AFDELINGS CONTRIBUTIE 2014
Graag zouden we uw afdelingscontributie € 20, voor 31 december 2013
tegemoet zien.
Gironummer 2645478 t.n.v Succulenta Zeeland te Middelburg
Leden die op 1 maart 2014 nog niet betaald hebben, worden van de ledenlijst
afgeschreven.
Namens het bestuur, bij voorbaat dank.

Zaterdag 19 nov. Calitzdorp – omgeving Ladysmith v.v.
We ontbijten al vroeg buiten, het lijkt een warme dag te worden, dan halen we
Frans op en rijden naar Ladysmith, even voorbij dit stadje gaan we nu enkele
zijweggetjes verkennen, de eerste heuvel die we opklimmen levert Euph. enopla,
Fockea crispa, Haworthia habdomadis en andere succulenten op, langs een
ander weggetje vinden we dan o.a. Euph. pseudoglobosa, Huernia, Duvalia,
Aloe vaiagata en Senecio abbreviatus.
Even verder gaan we zuidwaarts en kijken dan uitgebreid langs een flinke heuvel,
hier vinden we Fockea crispa, Pachypodium succulentum, Gibbaeum heathii en
album, Quaqua ramosa, Astroloba, Glottiphyllum en Huernia, dan is het tijd voor
koffie en de lunch.

We blijven deze weg volgen en kijken verderop kijken we langs een steile
rotswand, hier groeien weer andere plantjes zoals Senecio scaposus, een rijk
spruitende en een knol vormende Crassula en Piaranthus geminatus, dan komen
we op de R323 uit en rijden zuid richting Brandrivier, het is intussen erg warm
geworden, we rijden weer naar de site van Muiria hortensae en maken nog een
aantal foto’s van de unieke bloeiende plantjes.

We snakken nu naar een koel biertje en rijden vervolgens terug naar Ladysmith,
we zoeken hier een terrasje en genieten van een lekker biertje, wat later rijden
we terug naar Calitzdorp en praten nog en poosje na bij Frans en Liesbeth, ’s
avonds gaan we met zijn allen uit eten bij Lorenzo, een heel apart gebeuren, ik
wordt hier door een gladde nicht als my Lord aangesproken.
Moe van deze enerverende en warme dag is het vervolgens goed slapen.
Vandaag 314 km.

Dinsdag 22 nov. Somerset West – West Coast Nationaal Park – Kaapstad.
De fam. Noordermeer is al heel vroeg naar het vliegveld gebracht, na het ontbijt
rijden Wim en ik noordwaarts de N7 op, we zoeken bij Milnerton de R27 op en
komen dan op de kustweg met een prachtig uitzicht op de Tafelberg en
Kaapstad.

we rijden verder noord en voorbij Yzerfontein komen we aan het West Coast NP.
we betalen de entree en gaan verder door het mooie park, we maken wat stopjes
en vinden in het duinachtige gebied talrijke grote Euphorbia tuberculata in het
witte zand, langs een enorm grote lagune rijden we door tot Langebaan en
tanken hier, we rijden verder door het park met een aantal leuke stopplaatsen,
ook vinden we nog Tylecodon paniculata, wallichii en grandiflorus en een
kruipende Cephalophyllum, er scharrelen ook veel schildpadden rond en op de
stille weg liggen regelmatig Cobra’s en Pofadders te zonnen, verder zien we nog
Koedoes en Struisvogels rondlopen, ook opvallend zijn de enorme plakken van
de kruipende Carpobrotus edulis.
Als we alles bekeken hebben laten we dit bijzondere park achter ons en rijden
terug naar Kaapstad, we duiken het Waterfront weer in en bij de Schotse pub
drinken we een heerlijk biertje, dan gaan we op zoek naar iets eetbaars, er is
keus genoeg, we komen terecht bij Ocean Basket en genieten van een lekker
visje en een drankje, dit was het besluit van 4 weken Zuidelijk Afrika, rond 22.00
uur rijden we naar het vliegveld en leveren de Nissan in.
Vandaag 502 km.
Het totaal van de 4 weken is maar liefst 9488 kilometer.
Dan gaan we inchecken en stijgen om 00.20 uur op voor de lange vlucht naar
Amsterdam, ’s ochtends om 10 uur vliegen we pal over Borssele en rond 11 uur
landen we op Schiphol, we worden begroet door een waterig zonnetje, het lijkt
wel winter hier, dan zoeken we onze weg verder naar huis en wat rest zijn talloze
mooie foto’s en prettige herinneringen.

Zo eindigen 4 bijzondere weken met 4 bijzondere kostgangers,
Teddy, die altijd prima voor de kas en ons welzijn zorgde, en ook nog een neusje
had voor bijzondere plantjes.
Hans, die met zijn grote platvoeten alle mooie plantjes voorbij liep, kleiner dan
een fles wijn formaat, we wachten nu op het boekje Wijnen van Afrika van Sakkie
Noordermeer.
Wim, die regelmatig voor het slapengaan vergat om te gaan liggen.
Bertus, die alles rustig aankijkt en vervolgens genadeloos op papier zet.
Jij moe nie so kwaai scrijf nie.
Borssele, 8 december 2011.
Speedybert.

