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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. 
 

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. 
 

Bankrekening NL39 INGB 0002645478 t.n.v. Succulenta Zeeland te Middelburg. 
 
 

Bestuur:  

Kees de Bonte Voorzitter 
Herman Weezepoel Secretaris 
Piet van de Vrede 
 
 

Penningmeester 
 

Secretariaat:  
Herman Weezepoel  

Vlaamseweg 5  

4458 ND ’s-Heer Arendskerke  

Tel.: 0113 – 231067  

e-mail: herman05@xs4all.nl 
 
 

 

Redactie:   

Piet van de Vrede Hoofdredacteur 

Bertus Spee 
 
 

Redacteur 
 

Redactie:  

Braamstraat 34  

4338 CP Oost-Souburg  

Tel.: 0118 – 467423  

e-mail: pmvdvrede@zeelandnet.nl 
 

 

Website:  

www.zeeculenta.nl                                            
 

 

Facebook:  

www.facebook.com/zeeculenta  
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Uitnodiging voor de bijeenkomst te houden op vrijdag 25 november 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 en 
         bepalen van datum en deelnemers open dag 2017. 
 
3. Rondvraag. 

 
4. Pauze en plantenverloting, planten worden verzorgd door 

Han Mesu. 
 

5. Fotowedstrijd; met foto’s uit eigen verzameling er kunnen 3 foto’s per 
categorie (max. 9 foto’s) ingeleverd worden in de volgende drie categorieën; 
1 In en om de kas. 
2 Bloeiende plant. 
3 Een plant op zich, hiermee bedoelen we een plant die niet perse hoeft 
te bloeien, maar gewoon een foto van een mooie cactus of andere 
succulent. 

 
Foto’s kunnen gemaild naar Piet van de Vrede.  pmvdvrede@zeelandnet.nl 

 

6. Sluiting. 
 

   
Programma 2016 

  
december Geen bijeenkomst 

 

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:pmvdvrede@zeelandnet.nl
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Kort verslag van de bijeenkomst gehouden op vrijdag 21 oktober 2016. 
 
Bijna 10 over acht opent onze voorzitter Kees de Bonte deze bijeenkomst met 
kennisgeving afwezig is Vincent Mareels, aanwezig zijn 12 leden. Voor de extra 
verloting zijn er een achttal planten geschonken door Kees. 
Notulen (kort verslag) van de vorige bijeenkomst worden ongewijzigd 
goedgekeurd. Wel vraagt Han Mesu of de methode die Marcel Stolk de vorige 
bijeenkomst vertelde ook werkt bij andere planten bv. Mammillaria theresae, 
Solisia pectinata en Pelecyphora’s. Volgens Marcel zou dit goed kunnen. 
Aan ingekomen stukken alleen de bekende verenigingsbladen en een vraag van 
de landelijke aan Kees om medewerking aan de PR voor het jubileumjaar, Kees 
heeft de vraag doorgespeeld naar Koos de Meij en deze lijkt het wel leuk om te 
doen. Hij heeft zelfs al wat ideeën hierover geretourneerd aan Succulenta. 
Ook is er een vraag over het up-to-date zijn van de gegevens op de landelijke site, 
het komt voor dat gegevens over contactpersonen genoemd op de site voor bijv. 
afdelingen niet meer kloppen, dit is ook een zaak die de afdelingen zelf in de 
gaten moeten houden en wijzigingen moeten doorgeven. Deze moeten dan wel 
verwerkt worden en daar schijnt het ook weleens mis te gaan. 
Koos vraagt of de foto’s voor de komende wedstrijd worden geprojecteerd en of 
het foto’s uit de eigen verzameling moeten zijn, op allebei de vragen is het 
antwoord ja. 
Verder heeft Han van iemand een Hildewinteria cristaat gekregen en deze wordt 
bij opbod verkocht, Frank Mous is de nieuwe eigenaar voor 5 euro.  
Ook bedankt Han, Joke van Lavieren voor de kaart die hij mocht ontvangen voor 
zijn 80ste verjaardag.  
Verder wil Han weten of er nog belangstelling is voor zaden voor op de zaadlijst 
van de afdeling, ja die is er en zal in januari verschijnen.  
Han komt dan met een plant die hij heeft geënt en waar de entstam doorheen is 
gegroeid, hij heeft de ent opnieuw afgesneden en geënt is nu benieuwd wat er 
met de rest gaat gebeuren, tenslotte komt hij nog even terug op de ELK met de 
opmerking dat hij de prijzen daar echt geen liefhebbersprijzen meer kan noemen. 
Dit leidt tot een korte discussie over prijzen die soms betaald worden voor 
sommige planten en wat de oorzaak hiervan zou kunnen zijn. 
Dan is het pauze en na de pauze gaan we verder met de plantenkeuring.  
Bij de cactussen gaat de eerste plaats in de categorie klein naar Herman 
Weezepoel, middel naar Herman en groot naar Piet van de Vrede. 
Bij de niet-cactussen is de uitslag als volgt klein Kees de Bonte, middel Ineke van 
de Vrede en groot Herman, Kees en Koos. 
De mooiste plant werd een Fascicularia pitcairnifolia van Herman. 
Dan rest er nog de plantenverloting deze brengt € 17,50 op, waarna onze 
voorzitter deze bijeenkomst even na half elf sluit. 
 
Herman Weezepoel, secretaris. 
 
 

 



Afdelingscontributie 2017 
 
Graag uw contributie van 20 euro voor 31 december overmaken op 
Bankrekening NL39 INGB 0002645478 t.n.v. Succulenta Zeeland te Middelburg. 
U kunt ook contant betalen op de afdelingsbijeenkomst. 
 

Namens het bestuur, bij voorbaat dank. 
 
 

 
 

Fascicularia pitcairnifolia 

 

REISVERSLAG MADAGASCAR  2015. 
Bertus Spee 
 
Woensdag 4 nov.  Ambilobe – Antsohihy. 
 
Vanochtend weer vroeg op pad, we rijden eerst 30 km noord via de RN6, hier 
komen we bij de Ankarana Lodge, een privepark met luxe bungalows en een 
zwembad, hier is ook een tsingy gebied met ruige kalksteenformaties, en dat is 
interessant voor ons, met een gids mogen we het park in en volgen een 
aangelegd pad tussen de geerodeerde rotsen door,  
 



 
 

tsingy Gondwana 
 
veel bijzondere planten in dit stuk puur natuur, we zien hier Pachypodium 
decaryi en rutenbergianum, Euphorbia pachypodioides, ankarensis en 
neohumbertii, Aloe roeoslii, Uncarina, Adenia, Commiphora, Amphorophallus, 
Delonix regia, Bombax en nog veel meer,  
 

 

 

 

 

 

 
 

Lepilemur 
 

Uroplatus fimbriatus 



 
 

Pachypodium decaryi 
 
na een behoorlijke klimpartij en veel foto's drinken we een biertje bij het 
zwembad. 
 

 
 
Hierna rijden we terug naar Ambilobe en gaan dan verder zuidwaarts naar 
Ambanja, hier vinden we een uitstekend restaurant om te lunchen. 
Vervolgens verder zuid langs de westkust, een van de auto's blijft met panne 
achter in Ambanja, het is inmiddels 38 graden en overal ontstaan 
onweersbuien, na een lange rit komen we met donker aan in Antsohihy en 



vinden hier een acceptabel hotel met zelfs een werkende douche. Een paar 
straten verder strijken we neer in een restaurantje en laten ons het eten goed 
smaken, we besluiten de dag met een lekker drankje, overal in de verre omtrek 
zien we onweersflitsen oplichten maar hier blijft het voorlopig nog droog. 
Vandaag 300 km. 
 
Donderdag 5 nov.  Antsohihy – Mandritsara. 
 
Vanochtend is het bewolkt en een stuk koeler, slechts 29 graden, ook begint het 
licht te regenen, na de koffie rijden we oostwaarts de RN 32 op, een redelijke 
asfaltweg, na zo'n 35 km komen we bij Ampombilava langs een grote kale berg 
en hier gaan we dan op onderzoek uit, al snel zien we grote groepen 
Pachypodium rosulatum volop in bloei met gele bloemen, ook hier een enkele P. 
baronii en P. rutenbergianum, verder Plectranthus, grote groepen Kalanchoe 
gastonis bonnieri, bloeiende Ornithogalem en Impatiens tuberosa. 
Hierna slingeren we verder oost door een heuvelachtig gebied met grote kale 
rotspartijen, na 186 km komen we om 17.15 uur in Mandritsara aan en zoeken 
het hotel op, zo zijn we weer onderdak, het is hier allemaal heel simpel, geen 
wc en douche, je wassen doe je hier met een emmer water. We horen dat de 
derde auto vervangen zal worden door een betere, deze moet van Diego 
Suarez komen, en komt dan ook deze richting op met de 3 achtergebleven 
Tsjechen. 
Tegen de avond regent het weer een poosje en ook in de nacht vallen er nog 
buien. 
Vandaag 186 km. 
 

 
 

Pachypodium rosulatum 



 
 

Plectranthus 
 

 
 

Kalanchoe gastonis bonnieri 
 

Wordt vervolgd 
 

 



 
 



 
 

Afzender:  

Redactie Zeeculenta 

p/a.  Braamstraat 34 

4338 CP Oost-Souburg 

 


