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26e Jaargang februari 2017 
 

 



 

 
 
 
 
 

 

 



"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  

4388 CP Oost-Souburg  

Tel.: 0118 – 467423  

e-mail : pmvdvrede@zeelandnet.nl 
 
 

 

Website :  

www.zeeculenta.nl           
                                  

Facebook : 

 

  www.facebook.com/zeeculenta 

 

mailto:herman05@xs4all.nl
mailto:pmvdvrede@zeelandnet.nl
http://www.zeeculenta.nl/
http://www.facebook.com/zeeculenta


Uitnodiging voor de bijeenkomst te houden op vrijdag 24 februari 2017 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. Jaarverslag van de penningmeester. 

 
4. Vraag vanuit het bestuur o.a. wat te doen met de groenmarkten in Goes en 

Zierikzee. 
 
5. Rondvraag. 

 
6. Pauze en plantenverloting planten worden geleverd door Kees de Bonte. 

 
7. Lezing door Bertus Spee over zijn reis naar Madagaskar 2016. 

 
8. Sluiting. 

 
Namens het bestuur, Herman Weezepoel. 

 

Data clubbijeenkomsten 2017 

24 februari Lezing Madagaskar door 
Bertus Spee 

30 juni Op bezoek bij              
Joke van Lavieren 

31 maart Planten show 25 augustus Lezing Caudexen door 
Paul Shirley 

  29 september ????? 

28 april ????? 27 oktober ????? 

2 juni Thema-avond zaaien, 
enten en vermeerderen 
mbv. YouTube filmpjes 

24 november ????? 

 
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 20 januari 2017. 

Om acht uur opent onze voorzitter Kees de Bonte deze eerste bijeenkomst van het 
nieuwe jaar 2017. Aanwezig zijn tien leden, met kennisgeving afwezig zijn Bertus 
Spee, Marcel Stolk, Koos de Meij, Bea van IJzendoorn, Ad en Ria Uijtdewilligen en 
Joke van Lavieren. 
Verder met de extra verloting hiervoor zijn een zevental plantjes beschikbaar gesteld 
door Han Mesu en Kees de Bonte. 
Notulen (kort verslag) van de bijeenkomst in november wordt zonder op- of 
aanmerkingen goedgekeurd. 
Aan ingekomen stukken zijn er de gebruikelijke nieuwsbrieven en afdelingsbladen en 
een lijst met jubilarissen van de landelijke Succulenta. Hierop wordt ook Leen Stolk 
genoemd hij is 40 jaar lid, maar viert dit op de andere afdelingsvereniging omdat hij 
daar ook daadwerkelijk 40 jaar lid is. 
Dan was er de bestuursverkiezing ondergetekende is periodiek aftredend maar 
omdat er geen tegenkandidaten zijn blijft hij aan als secretaris. 
Hierna het jaarverslag over 2016 van de secretaris met als belangrijkste feit dat er in 
2016 drie nieuwe leden bij de afdeling zijn gekomen waardoor we het jaar afsluiten 
met 28 leden. Dan zou het verslag van de penningmeester volgen maar omdat dit 
nog niet gecontroleerd is door de kascontrolecommissie houden we dit te goed tot 
de bijeenkomst in februari. Ander nieuws is dat Kees nog bij Tonnie de Rijke is 
geweest, maar dat de situatie nog niet verbeterd is, voor de toekomst valt er ook 
weinig vooruitgang te verwachten. Joke heeft via de mail laten weten met de kerst 
nog een kaart namens de afdeling te hebben verstuurd naar Tonnie.                     
Verder zegt Diederik Quaars dat hij de website van Zeeculenta waar Tonnie voor 
zorgde nu volledig heeft overgenomen. Adrie van Liere zegt nog even dat hij zich 
heeft verbaasd over de prijzen die op internet worden betaald voor sommige 
plantjes, vooral Chinezen zouden grof geld betalen voor planten die afwijken van 
hun normale uiterlijk. Dan is het pauze, na de pauze gaan we verder met het 
verzamelen van suggesties om de bijeenkomsten te vullen. Onderwerpen die de 
aanwezigen graag op het programma zouden willen zien zijn; 

 een avond zaaien/enten of anderszins vermeerderen van planten. 

 planten op naam zetten. 

 lezingen/ reisverslagen liefst ook een keer van buiten de eigen afdeling.  

 fotowedstrijd gecombineerd met hoe te fotograferen. 

 plantenbeoordeling i.p.v. plantenkeuring. 

 en ook altijd leuk en leerzaam een plantenkwis.  
Dan is het zo tegen half elf geworden en sluit onze voorzitter deze bijeenkomst. 
 
Herman Weezepoel, secretaris. 
 
 

Afdelingscontributie 2017  
 
Graag uw contributie van 20 euro voor 28 februari 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. 

 



REISVERSLAG MADAGASCAR  2015. 
Bertus Spee 

 
Dinsdag 10 nov.  Mampikony – Majunga. 
 
Om 6 uur op en dan eerst om de koffie, we rijden dan verder zuid, overal waar je 
kijkt afgebrande gebieden, na 80 km komen we in Ambondromamy en gaan hier 
rechts de RN4 op naar de westkust, na een uurtje maken we een stop bij het 
Nationaal park Ankarafantsika, hier nog het originele subtropische woud met veel 
bijzondere bomen zoals Hura crepitans, ook zien we hier weer lemuren, we drinken 
een biertje en rijden weer verder, dan komen we weer door cultuurgebied en valt 
de enorme kaalslag extra op. 
 

 
 

Hura crepitans 



Vlak voor Majunga gaan we van de weg af en rijden in de richting van Nationaal 
Forest Mangatonaka, hier moeten we nog een paar km lopen en komen dan op de 
plaats van bestemming, het is hier ontzettend dor en droog, er zitten overal enorme 
scheuren in de grond, we gaan nu op zoek naar Euphorbia moratii maar kunnen er 
geen vinden, wel Adenia olaboensis, verschillende orchideeen en bolgewasjes. 
Terug bij de auto's blijkt het 43 graden te zijn en iedereen heeft het nu wel gehad, 
we rijden door naar Majunga hier kloppen we aan bij Hotel Anjany met 3 sterren, 
en hebben eindelijk een heerlijk warme douche, we relaxen wat met een koud 
biertje en gaan 's avonds uitgebreid eten in een Thai's restaurant aan de boulevard 
van de Baie de Bombetoka, een enorm grote rivierdelta. 
Vandaag 220 km. 
 
Woensdag 11 nov.  Majunga – Katsepy – Solala. 
 
Al vroeg op en na een heerlijke douche weer topfit, na de koffie rijden we snel naar 
de veerboot die ons over de baai van Bombetoka zal zetten, de veerboot blijkt een 
oud landingsvaartuig te zijn en het inschepen is een heel gedoe met veel passen 
en meten, uiteindelijk vertrekt de overvolle boot en steken we de 8 km brede baai 
over, met de vloedstroom tegen duurt dit een uur. 
Aan de overkant bij Katsepy landen we aan op het strand en het ontschepen gaat 
veel sneller, nu beginnen we aan een lange rit, over de 150 km doen we 7 uur, de 
weg is bij stukken bijna onbegaanbaar, langs de weg zien we talloze Bismarkia 
nobilis en andere palmen, 
 

 
 

Bismarkia nobilis 
 



ook passeren we bosrijke stukken en rijden we door enkele riviertjes, tegen de 
avond komen we in Solala aan, hier gaan we eerst naar het kantoor van Nationaal 
Park Namoroka, na heel wat gepraat regelen we hier voor morgen een bezoek aan 
het park met een gids erbij, dan zoeken we onderdak en komen in een hotelletje 
aan de Anomiavo rivier terecht, ook hier is het leven nog heel simpel, na een 
eenvoudige maaltijd en een glaasje Dzama rum gaan we lekker slapen. 
Vandaag 150 km. 
 
Donderdag 12 nov. Solala – Nationaal Park Namoroka. 
 
Om 5 uur opgestaan, we moeten weer een rivier over en de veerboot vaart alleen 
bij hoogwater, het begint net licht te worden als we inschepen, weer een heel 
gedoe en er passen net 4 auto's op het ponton met een motor,  
 

 
 

Veerboot 
 

we steken in 10 minuten de Anomavo rivier over en ontbijten met koffie in een 
tentje langs de weg. 
Hierna rijden we nog 50 km over smalle en slechte weggetjes, met behulp van 
onze gids bereiken we dan na 3 uur het park en spotten gelijk talrijke Baobabs, 
Adansonia za, we rijden een stuk het park in en zoeken gelijk een mooi plekje waar 
we komende nacht zullen kamperen, we staan hier midden tussen de tsingys, 
grote geerodeerde kalkrotsen waar allerlei planten op groeien,  
 



 
 

Nationaal Park Namoroka 
 

al snel wandelen we het prachtige gebied in en spotten hier talrijke Pachypodium 
ambongense van klein tot groot, sommige met witte bloemen,  
 

 
 

Pachypodium ambongense 



 
en ook P. rutenbergianum, hierna vinden we Euphorbia perierii, 2 verschillende 
Aloes, forma capitata sp.nova en namorokaensis, verder Uncarina, Begonia, 
Oceoclades decaryana en andere orchideeen, verschillende Adenia's en nog 
talrijke andere onbekende planten, we maken talrijke foto's en krijgen geen genoeg 
van het mooie gebied, plotseling sta ik dan tegenover een enorm wild zwijn, 
gelukkig gaat hij het eerst op de loop. 
 

 
 

Euphorbia perierii 
 

Tegen de avond hebben de chauffeurs voor eten gezorgd en vullen we onze 
hongerige magen, het smaakt prima, dan worden de tentjes opgezet en met een 
drankje zien we de zon ondergaan, verder niks om handen gaan we al vroeg op 
een oor. 
Vandaag 50 km. 

 
Wordt vervolgd 

 



 



  

 

Afzender:   

Redactie Zeeculenta 

p/a. Braamstraat 34 

4388 CP Oost-Souburg 

 


