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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  

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
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Uitnodiging voor de bijeenkomst te houden op vrijdag 28 april 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. Rondvraag. 
 

4. Thema-avond; zaaien, enten en vermeerderen mbv. 
You Tube filmpjes. 
 

5. Pauze en plantenverloting, planten afkomstig van Han Mesu. 
 

6. Vervolg thema-avond. 
 

7. Sluiting. 
 
Namens het bestuur, Herman Weezepoel. 

 

Data clubbijeenkomsten 2017 
  25 augustus Lezing Caudexen door 

Paul Shirley 

28 april Thema-avond zaaien, 
enten en vermeerderen 
mbv. YouTube filmpjes 

29 september ????? 

2 juni Lezing Madagaskar deel 2 27 oktober ????? 

30 juni Op bezoek bij              
Joke van Lavieren 

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 31 maart 2017. 
 
Kort na achten opent Piet van de Vrede deze bijeenkomst, dit omdat Kees de Bonte 
vanavond niet aanwezig kon zijn. Verder met kennisgeving afwezig zijn Frank Mous, 
Ria Uitdewilligen en Bea van IJzendoorn. 
Aanwezig zijn 14 leden later zal hier Adri van Liere nog bijkomen. 
Notulen (kort verslag) van de vorige bijeenkomst worden zonder op of aanmerkingen 
goedgekeurd. 
Rondvraag; Joke van Lavieren heeft al water gegeven en vraagt of dit toch al wel 
kon, meerdere leden hebben dit al gedaan of geneveld en dit moet kunnen gezien 
het mooie weer, blijf wel opletten dat de planten ’s avonds weer droog zijn. 
Ondergetekende vraagt wat te doen met de groenmarkt in Zierikzee aangezien Kees 
had aangegeven dit samen met Frank te willen gaan doen, maar hij even vergeten 
was dat het dan ook de open dag van de afdeling is, Frank zou het dan alleen 
moeten doen, na overleg is besloten contact met Frank op te nemen en te vragen of 
hij dit ziet zitten anders wordt het annuleren. 
Er is contact geweest met Frank en hij heeft gezegd het dan wel alleen te willen 
doen al blijft hulp natuurlijk welkom. 
Piet heeft nog de bestelde zaden bij en deelt deze uit aan de aanwezigen.  
Verder zijn ook de posters voor de open dag klaar en worden deze onder de 
aanwezige belangstellende leden verspreid. 
Plantenshow; ondergetekende bijt de spits af en laat zien welke planten hij heeft 
meegenomen en doet zijn verhaal. 
Hierna volgt de pauze, na de pauze laten Vincent Mareels, Peter Minnaard, Marcel 
Stolk, Han Mesu, Diederik Quaars en tot slot Leen Stolk hun meegebrachte planten 
zien en doen hun verhaal. 
Dan is het bijna halfelf en sluit Piet deze bijeenkomst. 
 
Herman Weezepoel, secretaris. 
 
 
 

 

REISVERSLAG MADAGASCAR  2015. 
Bertus Spee 
 

Dinsdag 17 nov.  Maevatanana – Antananarivo. 
 
Na een goede nachtrust al vroeg ontbijten, daarna zuidwaarts de NR 4 op, het is 
nu 29 graden, we rijden door een eentonig landschap en passeren veel dorpjes, 
ook steken we enkele grote rivieren over, na een paar uur stoppen we om wat te 
drinken en een lekke band te wisselen. 
Daarna verder rijden we geleidelijk omhoog een kaal berggebied in, er groeit alleen 
gras en de andere vegetatie is nagenoeg verdwenen, in sommige dalen is nog wat 
van de oorspronkelijke begroeiing te zien, we klimmen naar zo'n 1500 meter en 
maken dan een stop bij km 182, hier lopen we naar een kale rotswand en vinden 
dan volop in bloei staande Euphorbia ankazobensis, en verder  Aloe capitata 
ssp.gneissicola en flinke groepen Kalanchoe gastonis-bonnieri, we zitten hier 
boven op een heuvelrug met een wijds uitzicht over de omgeving. 



 

 
 

Euphorbia ankazobensis 
 

 
 

Aloe capitata ssp.gneissicola 



Vervolgens rijden we door naar km 180 en lopen opnieuw naar een grote rotswand, 
hier vinden we talrijke Pachypodium brevicalyx,  
 

 
 

 
 

Pachypodium brevicalyx 



sommige zijn wel 50 cm in diameter, geen bloemen te zien maar wel veel 
zaadpeulen, ook vinden we hier Xerophytum dasylirioides in bloei. 
Na een uurtje rondkijken rijden we weer verder en maken rond 12 uur een 
lunchstop in Ankazobe, daarna in een ruk door naar Tana, we komen nu steeds 
meer in bewoond gebied en zijn tegen half 5 op de plaats van bestemming, omdat 
hotel Le Lac inmiddels gesloten is nemen we nu onze intrek in Hotel Mirandav, ook 
in de buurt van het vliegveld, de overtollige bagage die we bij Le Lac hadden 
opgeslagen is inmiddels ook terecht, dan relaxen we een poosje en drinken wat, 
om 8 uur gaan we dineren in het hotel en praten nog wat na over de trip, daarna 
slapen in de keurige appartementen. 
Vandaag 350 km. 
 
Woensdag 18 nov.  Antananarivo. 
 
Na het ontbijt gaan we terug naar Alfred Razafindratsira om de planten die we hier 
gekocht hebben op te halen, met al het papierwerk erbij kost dit de hele ochtend, 
 

 
 

Bij Alfred Razafindratsira 
 

nu valt het pas op hoeveel planten de Tsjechen gekocht hebben, de rest van de 
dag en de volgende dag zijn ze bezig om alles in te pakken, elk hebben ze 2 grote 
koffers meegenomen, en er worden nog een aantal koffers bijgekocht om alles 
mee te krijgen. 
Na de middag ga ik met Raymond en Grit per taxi naar een markt waar ze allerlei 
souvenirs verkopen, er zijn wel 200 kramen en iedereen verkoopt dezelfde 
prullaria, het is wel leuk om af te dingen en zo krijg ik een T-shirt voor 7 euro. 



Eind van de warme middag gaan we terug naar het hotel en drinken een biertje, 
onze metgezellen zijn nog steeds erg druk met inpakken. 
Om 20.00 uur gaan we eten en sluiten de dag af met een Dzama. 

 

 
 
Donderdag 19 nov. Antananarivo. 
 
Vandaag een dag van relaxen, we moeten eind van de middag nog terug naar 
Alfred om de aangekochte planten af te rekenen, ook dit is weer een heel gedoe en 
kost veel tijd, tegen donker zijn we terug in ons hotel, de Tsjechen zijn ook klaar 
met inpakken en in totaal  gaan er 16 koffers mee naar Praag, ze verwachten dat 
het volgend jaar wel eens afgelopen zou kunnen zijn met planten uitvoeren, er 
moest ook nog het nodige geregeld worden bij Air France, voor de extra bagage, 
en ook is er iemand van de douane gesponsord die de koffers moet controleren. 
Wellicht hebben deze planten een grotere kans om te overleven, de natuurlijke 
groeiplaatsen worden steeds meer bedreigd en/of vernietigd!! 
Om 22 uur zwaaien we de Tsjechen uit, ze vliegen om 24.00 uur naar Parijs, 
Raymond en Grit zijn inmiddels aan de buikloop, we zien wel wat morgen brengt. 
 
Vrijdag 20 nov.  Antananarivo. 
 
Raymond is vanochtend nog flink ziek, hij is vannacht helemaal leeggelopen en er 
rest alleen nog een karkas met wat los vel eromheen. 
Vandaag zouden we nog enkele uitstapjes maken, maar daar komt nu niks van, 
dan maar lekker in de zon relaxen met een biertje, en voorbereiden op de 
terugvlucht. 
 
 



Zaterdag 21 nov. 
 
Om 0.00 uur word ik door Mamy naar het vliegveld gebracht, na het inchecken 
maar afwachten wat er gaat gebeuren, dan wordt mijn naam opgeroepen en moet 
ik bij de douane komen, ze willen in mijn koffer kijken en hebben alleen intresse in 
het tentje met de stokken en haringen, om 3.15 uur stijgen we dan op naar Nairobi, 
tegen de ochtend hier aangekomen in de stromende regen en onderweg ook nog 
de Kilimanjaro en de Mount Kenia gezien met de opkomende zon. 
2 uur later start de lange vlucht naar Amsterdam, met een splinternieuwe Boeiing 
787 Dreamliner, nog nooit zo comfortabel gevlogen, met +2 uur tijdsverschil om 
15.15 uur aangekomen op Schiphol, hier schijnt zelfs een waterig zonnetje, net op 
tijd voor de trein van 16 uur naar Goes en hier om 18.00 uur aangekomen, en zo is 
ook deze trip weer tot een goed einde gekomen. 
 
Borssele, 
21 november 2015. 
Speedy. 
 
 

 

 
 

Madagascar Sunset 
  

  

  



 



  

 

Afzender:   

Redactie Zeeculenta 

p/a. Braamstraat 34 

4388 CP Oost-Souburg 

 


