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Uitnodiging voor de bijeenkomst te houden op, let op dit is niet de laatste 
vrijdag van de maand augustus maar, 
 

vrijdag 2 september 2016  
 
in het 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 en plantenverloting, planten worden geleverd door  

Herman Weezepoel. 
 

5. Planten op naam brengen, heeft u een plant waarvan u  
de naam niet weet, breng hem mee vanavond en we gaan 
proberen deze te benoemen. 
 

6. Sluiting. 
 
Namens het bestuur, Herman Weezepoel. 
 
 

   
Programma 2016 

  
2 september  Planten op naam zetten 

30 september Foto’s eigen leden 

 
Te Koop 

1. 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  
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Kort verslag van de bijeenkomst gehouden op vrijdag 27 mei 2016. 
 
Even na achten opent onze voorzitter Kees de Bonte deze bijeenkomst aanwezig 
zijn 16 personen met kennisgeving afwezig is Adri van Liere. 
Verder met de extra verloting hiervoor zijn er zes planten en mapje met foto’s en 
kaarten en een paar tuinhandschoen beschikbaar gesteld door verschillende 
leden, de verloting verloopt ietwat rommelig omdat de lootjes door elkaar liggen, 
maar het komt allemaal goed. 
Notulen(kort verslag) van de vorige bijeenkomst worden ongewijzigd 
goedgekeurd. 
Aan ingekomen stukken de gebruikelijke blaadjes van andere afdelingen en een 
mail van Intratuin of we mee willen werken aan een themaweek rond cactussen, 
dit wordt besproken en er zijn een aantal leden die dit wel willen gaan doen. 
Aansluitend worden er gelijk maar mensen gevraagd die mee willen werken aan 
de promotie voor de vereniging in het Arendhuis op 10 september, ook hier zijn 
leden voor gevonden, voor beide promotie – acties moet nog wel een invulling 
worden gevonden. 
Hierna gaan we verder met een rondje open dag, de deelnemers vertellen wat ze 
van de dag vonden en hoeveel bezoekers ze hadden gehad, opvallend was dat er 
weinig mensen uit België en andere liefhebbers uit het land zijn geweest, de 
meeste bezoekers waren mensen die gewoon eens kwamen kijken naar de 
verzamelingen bij de deelnemers in hun buurt, het aantal bezoekers varieerde van 
11 tot meer dan 40. 
Alle deelnemers vonden het wel weer een geslaagde dag.  
Han Mesu doet verslag van de groenmarkten in Goes en Zierikzee, de verkoop 
was bij alle twee weer minder dan vorig jaar in totaal is er voor € 151 verkocht 
waarvan € 37 naar de clubkas gaat, ondergetekende had ook nog iets verkocht op 
de groenmarkt in Goes en hiervan ging € 5 naar de club waardoor de kraamhuur 
er dit jaar dus niet uitkwam en er  € 18 op toegelegd moest worden. 
Rondvraag; Peter Minnaard vraagt of er niet een avondje planten op naam zetten 
gehouden kan worden. Marcel Stolk vertelt dat hij zaden van zo’n acht jaar oud 
gaat zaaien en benieuwd is naar het resultaat. Koos de Meij vertelt dat hij Lithops 
zaden van het clichéfonds had gekregen met daarbij vermeld deze niet boven de 
20 graden te zaaien. 
Dan is het pauze en geen plantenverloting zoals foutief in de agenda stond 
vermeld. 
Bertus Spee keurt de meegebrachte caudexplanten en de uitslag is als volgt; 
Klein   1 Brassica  2 Sinningia  3 Bowiea 
Groot  1 Pachypodium bispinosum  2 Cyphostemma juttae  3 Fockea edulis 
Hierna gaat Bertus verder met een lezing over zijn reis naar Madagaskar in plaats 
van de geplande lezing over caudexplanten.  
Mooie foto’s van planten en het rode landschap daar. 
Alweer na elven sluit onze voorzitter deze bijeenkomst. 
 
Herman Weezepoel, secretaris. 
 

 



REISVERSLAG MADAGASCAR  2015. 
Bertus Spee 
 
 
Route: 
25 okt. Borssele – Schiphol – Nairobi.  
26 Nairobi – Antananarivo.  
27 Antananarivo – Moramanga v.v. 150 km. 
28 Antananarivo – Imerintsiatosika v.v. 70 km. 
29 Antananarivo – Alfred Razafindratsira. 40 km. 
30 Antananarivo – Diego Suarez. 750 km.  
  Met Air Madagascar. 
31 Diego Suarez – Montagne des Francais v.v.                 20 km. 
1 nov. Diego Suarez – Windsor Castle v.v. 60 km. 
2 Diego Suarez – Ambilobe. 140 km. 
3 Ambilobe – Maromocotra – Ambilobe. 140 km. 
4 Ambilobe – Antsohihy. 300 km. 
5 Antsohihy – Mandritsara. 186 km. 
6 Mandritsara v.v. 45 km. 
7 Mandritsara v.v. 15 km. 
8 Mandritsara – Antsohihy. 186 km. 
9 Antsohihy – Mampikony. 220 km. 
10 Mampikony – Majunga. 220 km. 
11 Majunga – Katsepy – Solala. 150 km. 
12 Solala – Nat. Park Namoroka. 50 km. 
13 N.P. Namoroka – N.P. Baie de Baly –  Solala.              50 km. 
14 Solala – Katsepy. 160 km. 
15 Katsepy – Majunga.  
16 Majunga – Maevatanana. 300 km. 
17 Maevatanana – Antananarivo. 350 km. 
18 Antananarivo                                        Totaal: 3600 km. 
19 Antananarivo.  
20 Antananarivo.  
21 Antananarivo – Nairobi – Schiphol – Borssele. 
   
   
Deelnemers:  
Petr Pavelka, Ivo Zidek, Eva Smrzova, Slava Vlk, Jakub Miler, Jiri Svoboda, 
Raymond en Grit Laporte en Bertus Spee. 

Door een afzegging van een andere deelnemer aan deze trip komt er een 
plaats vrij en kan ik, zij het met enige moeite een vlucht naar Madagascar 
boeken bij Kenia Airways. 

                                                                         
 
 
 



Zondag 25 okt. 
Een mooie herfstdag, om 14.30 uur naar Goes, met de trein van half 4 naar 
Schiphol, aankomst half 6, na het inchecken gaat om 19.00 uur de gate open, 
vertrek om 20.40 uur naar Nairobi. Aankomst hier 26 okt. om 6.45 uur , 6 uur 
wachten op aansluiting wordt 7 uur, dus tijd genoeg voor een biertje, om 14.05 uur 
vertrek met een Embraer 170 naar Antananarivo, in ben de enige Nederlander. 
 

 
 

Tana 
 

Aankomst in Tana om 17.10 uur, het is hier bewolkt met veel wind en stof, na de 
douane en visum word ik opgewacht door Raymond en Grit Laporte die een dag 
eerder zijn aangekomen, dan naar Hotel Le Lac, een oud uitgewoond spulletje dat 
op punt van sluiten staat. Na een hapje en een drankje, 650 cl THB bier, kletsen 
we nog wat bij en gaan dan vroeg slapen. 

 
Dinsdag 27 okt. 
Om 7 uur ontbijten, het is bewolkt en 20 graden, om 8 uur worden we opgehaald 
door een chauffeur en rijden door de enorm drukke hoofdstad oostwaarts naar de 
route 2, door een heuvelachtig gebied komen we na 75 km in Moramanga aan, 
hier rijden we naar het Peyrieras Reptile Reserve, een prive park, ook wel 
Madagascar Exotique genoemd, we betalen € 3.- p.p. en wandelen met een gids 
door het park, op een bosrijke heuvel zien we 3 soorten Lemuren, ze zijn erg 
nieuwsgierig en komen tot vlakbij ons. 
Hierna nemen we een kijkje in verschillende verblijven, we zien talrijke 
verschillende Kameleons, van de grootste van Madagascar tot hele kleintjes van 
maar 5 cm. 



Ook zitten er diverse gekko's waaronder de prachtige bladgekko, enkele inheemse 
slangen en een nijlkrokodil, er is ook een vlindertuintje maar dit stelt niks voor er 
vliegt een enkele page en ook nog 2 Madagascar motten Argema mittrei,  
 

 
 

Argema mittrei 
 

ook de plantengroei is hier heel divers, veel bij ons ook bekende planten en 
andere exoten. Rond de middag hebben we alles bekeken en na een biertje rijden 
we terug naar Tana, terug in ons hotel eten we wat en houden dan een uurtje 
siesta. Eerste indruk van dit land, heel apart met erg veel mensen in de drukke 
stad, iedereen is aan het werk of verkoopt wat, niksnutten zie je hier bijna niet, de 
natuur is een ander verhaal, overal kaalslag op de heuvels en elk stukje vlak 
terrein is in cultuur, er wordt enorm veel rijst verbouwd. 
Tegen de avond trekt er een onweersbuitje over en regent het kort, om 8 uur naar 
het restaurant voor een hapje en een drankje en praten we wat na over deze dag. 
Vandaag 150 km afgelegd. 
 
Woensdag 28 okt. 
Gisteravond laat zijn Eva, Jacub en Jiri aangekomen met Air France en we 
ontmoeten ze bij het ontbijt, hierna rijden we met een taxibusje door de stad heen 
naar de universiteit, Eva heeft hier een kort onderhoud met iemand van de Bot. 
Tuin, vervolgens rijden we de stad uit naar het westen via de route 1, na 20 km, 
kort voor Imerintsiatosika slaan we af en rijden tot onder aan een flinke heuvel,  
hier gaan we op zoek naar Euphorbia primulafolia, planten met een grote 
ondergrondse knol, ze staan net in bloei en zijn zo snel te vinden, op enkele kleine 
plekjes vinden we er tientallen, en er worden gelijk al enkele planten uitgegraven, 
hier vlakbij is ook nog een Lemurenpark. 



 
 

Euphorbia primulafolia 
 

Na een paar uur rijden we terug naar Tana en is het tijd voor een biertje, na het 
eten arriveren Petr, Ivo en Slava ook en is onze groep compleet, na nog wat 
drankjes gaan we om 10 uur slapen. 
Vandaag 70 km afgelegd. 

 
Donderdag 29 okt. 
Vandaag weer bewolkt en het waait flink, eerst een stevig ontbijt met veel koffie, 
om half 11 rijden we naar Alfred Razafindratsira,  
 

 



een handelaar in bijzondere planten, we kijken rond in de overvolle plantentuin, 
bijna allemaal natuurplanten zo te zien, er staat weinig gekweekt materiaal. 
Na een uurtje rijden we door naar de kwekerij buiten de stad, achter het vliegveld, 
en vallen hier van de ene verbazing in de andere, honderden Pachypodiums van 
klein tot groot zijn hier aangeplant in kweekbedden, ook Euphorbia's, Adeniums en 
andere inheemse planten te kust en te keur, (ook hier geen spoor van zaai of 
kweekbakken),we gaan hier een aantal planten uitzoeken die we dan op de 
terugreis mee kunnen nemen, er worden dan Cites papieren en phytosanitaire 
certificaten bij geleverd zodat dit alles legaal gebeurt, er worden hier al talrijke 
planten uitgezocht. 
 

 
 

 kwekerij 
 
In de middag rijden we dan terug naar Tana en na een late lunch gaan we terug 
naar Alfred om het papierwerk te regelen, dit blijkt behoorlijk wat geld te kosten. 
Tegen de avond komen we terug in het hotel en de rest van de dag wordt in 
gepaste gezelligheid doorgebracht, om 10 uur is het bedtijd, morgen volgt de 
binnenlandse vlucht naar Diego Suarez, in het uiterste noorden van Madagascar. 
Vandaag 40 km. 
 

Wordt vervolgd. 
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