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"Zeeculenta" is het afdelingsnieuws van de afdeling Zeeland van de  
Nederlands-Belgische Vereniging van liefhebbers van cactussen en andere 
vetplanten, SUCCULENTA. 
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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. 
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Uitnodiging voor de bijeenkomst te houden op vrijdag 30 september 2016 
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. Rondvraag. 
 
4. Foto’s van eigen leden, eenieder die foto’s wil laten 

zien krijgt hier vanavond de gelegenheid voor. 
 

5. Pauze. 
 

6. Vervolg foto’s van eigen leden. 
 

7. Sluiting. 
 
Namens het bestuur, Herman Weezepoel. 
 

   
Programma 2016 

  
21 oktober 

25 november 

Algemene plantenkeuring cactussen en vetplanten. 

Fotowedstrijd met foto’s uit eigen kas en foto’s van 

bloeiende planten. 

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  
 

mailto:herman05@xs4all.nl


Kort verslag van de bijeenkomst gehouden op vrijdag 2 september 2016. 
Om acht uur opent onze voorzitter Kees de Bonte deze bijeenkomst aanwezig zijn 
16 personen, later zal hier Vincent Mareels nog bij komen, onder de aanwezigen 
een nieuw gezicht namelijk, Frank Mous uit Zierikzee die eens komt kijken of onze 
club ook iets voor hem is, blijkbaar bevalt het hem want later op de avond wordt hij 
meteen maar lid van onze afdeling. 
Er zijn geen afmeldingen en we gaan verder met de extra verloting met een viertal 
planten geschonken door Han Mesu en Kees de Bonte. Na de extra verloting is er 
nog de verkoop van een mooie Mammillaria voor 10 euro gaat deze naar Frank en 
de verkoop van zes zwarte bakken voor 2,50 euro per stuk aan een drietal leden, 
opbrengst van dit alles is voor de clubkas. 
Kort verslag van de bijeenkomst in mei worden ongewijzigd goedgekeurd. 
Aan ingekomen stukken was er een mail van André van Zuylen of het waar was 
dat onze afdeling de ALV van 2017 wilde organiseren, maar we hebben geen 
plannen in die richting, dus hier is met nee op geantwoord.  
Verder een mail van iemand uit Middelburg die 3 grote Euphorbia’s aanbiedt deze 
zijn gratis op te halen en Frank heeft daar wel belangstelling voor. 
Rondvraag; Joke van Lavieren heeft een kaart voor Tonnie de Rijke meegenomen 
hier zetten alle aanwezigen hun naam op.Verder vraagt ze wanneer ze het best 
een systeemgif tegen wortel- en wolluis kan toedienen, als antwoord krijgt ze als 
ze de laatste keer voor de winterrust water geeft. 
Ondergetekende vraagt wie er zaterdag 10 september onze afdeling wil promoten 
in het Arendhuis, maar hier is weinig animo voor omdat het samenvalt met de ELK 
in Blankenberge, ondergetekende en Frank samen met Marcel Stolk besluiten dit 
te gaan doen. 
Pauze met een rondje van Han omdat hij in juli 80 jaar is mogen worden, Han 
gefeliciteerd hiermee, en bedankt.  
Verder met de plantenverloting opbrengst hiervan is € 21,75. 
Dan gaan we proberen de meegebrachte planten waarvan de bezitters ervan 
geen naam weten proberen van een naam te voorzien, iets wat niet in alle 
gevallen lukt maar de meeste planten gaan voorzien van een naam terug mee 
naar huis. 
Ondertussen is het even na half elf geworden en besluit de voorzitter deze 
bijeenkomst. 
 
Herman Weezepoel, secretaris. 
 
Kasbezoek bij Ad en Ria Uijtdewilligen op vrijdagavond 24 juni 2016.       

Zoals al jaren gebruikelijk is gaan we in de maand juni ergens op locatie dit jaar 

was de beurt aan Ad en Ria, om half acht waren de meeste wel aanwezig en ging 

het om de beurt de kas in om te kijken. De kas is niet zo groot, met 14 man 

tegelijk naar binnen gaat niet, dus met drie man binnen is het wel vol, ieder plekje 

is gebruikt overal staat wel een plant, dus genoeg te zien. Diegene die even 

moeten wachten om de kas in te kunnen, kijken rond in de tuin waarbij het voor 

velen als een verrassing kwam dat er achterin nog een leuk stukje was met veel 

schaduwplanten maar ook een kiwi met daaraan ook nog eens vruchten. 



Dan is er tijd voor koffie, Joke van Lavieren heeft iets lekkers gebakken voor bij de 

koffie en er wordt op het terras al lekker gekletst en is het gezellig druk, 

tussendoor wordt nog snel even de bezetting geregeld voor de promotie bij 

Intratuin en gaan we verder. 

Na nog een biertje of iets anders fris wordt het ongemerkt toch steeds later en 

onze voorzitter Kees de Bonte bedankt Ad en Ria voor de gastvrijheid en de 

gezelligheid. Tegen tien uur vertrekken de eerste bezoekers, om half elf is 

iedereen vertrokken en is het vakantie. 

Herman Weezepoel. 

 

REISVERSLAG MADAGASCAR  2015. 
Bertus Spee 
 
Vrijdag 30 okt.  Tana – Diego Suarez. 
Om half 10 zouden we naar Diego vliegen maar de vertrek tijd wordt enkele 
malen gewijzigd door  Air Madagascar, dit wordt uiteindelijk 14.25 uur en er 
staan 2 aparte vluchten gepland, onze groep is gesplitst en samen met Eva en 
Jacub gaan wij met de tweede vlucht, ook dit wordt weer veranderd zodat wij 
met het eerste toestel meegaan, hierin blijkt nog volop ruimte over. 
Na 2 uur landen we in Diego en worden opgewacht door de chauffeurs met de 
huurauto's, nu horen we ook dat de rest van de groep pas morgenochtend 
komt, de tweede vlucht is gecanceld, we rijden naar een hotel in de buurt, na 
een biertje eten we heerlijk vis en garnalen en dan valt ook de stroom uit, en 
dit zal hier nog regelmatig gebeuren, om 10 uur gaan we slapen. 
Vandaag 750 km gevlogen. 
 

 
 

Hotel Diego 
 
 



Zaterdag 31 okt.  Montagne des Francais. 
Aan het ontbijt horen we dat de andere groep om 8.40 uur uit Tana vertrekt, 
om 9 uur rijden we met een van de auto's naar Nat. Park Montagne des 
Francais, 8 km oost van Diego, we betalen wat entree en lopen met onze gids 
het park in, het is flink bewolkt en er dreigt regen, geleidelijk klimmen we naar 
300 meter hoogte tot bij een oud fort, door een prachtig natuurgebied, talloze 
bijzondere planten worden hier gespot, we noteren o.a. Adansonia 
suarezensis en madagascariensis, Euphorbia viguieri, ankarensis, 
aureoviridiflora, Cyphostemma sakalava, Adenia epigea, Commiphora, Aloe 
suarezensis, Vanilla perrierii in bloei, Oceoclades calcarea en andere 
orchideeen, Begonia, Impatiens tuberosa, Uncarina decaryi in bloei, Dracaena 
marginata, Pachypodium rutenbergianum, windsorii en decaryi, Bryophyllum 
daigremontianum, Cissus quadrangularis en de bijzondere Dioscorea 
sansibarensis. 
 

 
 

Adansonia suarezensis 
 

Tussen de regenbuien door maken we veel foto's, en dalen dan via een 
andere glibberige route weer af, de vette klei plakt enorm en na elke 5 
stappen hebben we 5 cm klei onder onze zolen, beneden komt er een 
zonnetje door, na de middag komen we terug in het hotel en hier zien we onze 
vrienden weer terug. 
Tijd voor een biertje en 's avonds een prima diner met de hele groep van 
totaal 13 personen. 
Vandaag 20 km gereden. 
 
 
 



 

 
 

Vanilla perrierii 
 
 

 
 

Impatiens tuberosa 
 



 
Zondag 1 nov.  Windsor Castle. 
Vandaag eindelijk zonnig en onbewolkt, het lijkt een warme dag te worden, en 
vandaag gaan we de eerste echte trip maken, rond half 8 rijden we de stad uit 
naar het noordwesten, hier komen we op een groot schiereiland, dit steken we 
over en komen dan over een erg slechte weg na 1.5 uur, tot vlak aan de 
westkust en het Canal de Mozambique, hier ligt een steile kale berg met 
bovenop een oude uitkijkpost, bekend als Windsor Castle, we moeten nog een 
paar km lopen en klimmen geleidelijk naar 317 meter tot boven op de rots, het 
laatste stuk is een trap met 200 treden, het waait hier heel hard en we kijken 
uit over de Baie Amamba,  
 

 
 

Windsor Castle 
 

beneden ons groeien talrijke Adansonia's suarezensis en madagascariensis, 
op de rotsen vinden we grote groepen Euphorbia bulbispina en ook E. viguieri,  
verder Aloe suarezensis, Adenia's, Uncarina en Commiphora. Hierboven 
zouden ook een honderdtal Pachypdium windsorii groeien, deze zijn echter 
allemaal verdwenen, wat lager vinden we er nog wel enkele, op steile 
onbereikbare rotswanden, ze bloeien allemaal met rode bloemen. 
Na de middag dalen we weer af en zien dan ook enkele Pachypodium 
rutenbergianum met witte bloemen, dit kunnen flinke planten worden van wel 
4-5 meter hoog. 
Weer terug in Diego is het hoog tijd voor een biertje en wat te eten en 's 
avonds eten we nog een keer uitgebreid, en genieten nog wat na met een 
drankje, er wordt op Madagascar ook veel suikerriet verbouwd en daar wordt 
o.a. prima rum van gestookt, genaamd Dzama. en ook heel goedkoop, zo zal 
er menig flesje geconsumeerd worden. 
Vandaag 60 km gereden. 



 

 
 

Euphorbia bulbispina 
 

 

 
 

Pachypdium windsorii 
 

                                       
Wordt vervolgd 

 



 
 



 
 

Afzender:  

Redactie Zeeculenta 

p/a.  Braamstraat 34 

4338 CP Oost-Souburg 

 


