ZEECULENTA
27e Jaargang mei 2018

"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.
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Kees de Bonte
Herman Weezepoel
Piet van de Vrede
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Uitnodiging voor de bijeenkomst te houden op vrijdag 25 mei 2018 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.

Pauze en plantenverloting planten geleverd door
Bertus Spee.

5.

Kees de Bonte over ongedierte bestrijding bij onze planten.

6.

Sluiting.

Namens het bestuur, Herman Weezepoel.

Data clubbijeenkomsten 2018
25 mei
29 juni

Ongedierte bestrijding
Op locatie

31 augustus
28 september
26 oktober
23 november

Te koop
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

Kort verslag van de bijeenkomst gehouden op vrijdag 4 mei.
Even over achten opent onze voorzitter Kees de Bonte deze bijeenkomst, aanwezig
zijn 15 personen later zullen er hier nog 2 bijkomen.
Met kennisgeving afwezig zijn Vincent Mareels, Joke van Lavieren en Frank Mous.
Voor de extra verloting zijn er een zestal planten geschonken door Han Mesu en
Kees de Bonte.
Verslag van de vorige bijeenkomst wordt zonder op- of aanmerkingen
goedgekeurd.
Er zijn geen ingekomen stukken behalve dan enkele afdelingsbladen en de digitale
nieuwsbrief, deze zijn zoals gewoonlijk direct doorgemaild naar de afdelingsleden.
Ander nieuws is dat Bertus Spee naar de Algemene ledenvergadering (ALV) is
geweest en dat er gewerkt wordt aan de richtlijnen voor de afdelingen hoe zich te
houden aan de nieuwe privacyregels, wij wachten deze af.
Verder was er de vraag of we volgend jaar als afdeling mee willen doen aan de
landelijke open dag en dat gaan we doen, de datum waarop volgt nog.
Ook is de datum van de viering 100-jarig jubileum Succulenta verzet, de nieuwe
datum is nog onbekend.
Verder zegt Bertus dat de namen van jubilerende jubilarissen wel werden genoemd
maar dat er geen woord is gezegd over de jubilerende afdelingen.
Verder heeft de afd. West-Brabant te kennen gegeven de volgende ALV te willen
organiseren en heeft ons gevraagd of we hier ook onze naam aan willen verbinden.
Dan blijkt er ook enige verwarring te heersen aangaande onze afdelingsnaam, onze
officiële afdelingsnaam is Succulenta Zeeland, maar we presenteren ons vaak als
Zeeculenta met als toevoeging de Zeeuwse afdeling van Succulenta Nederland.
Rondvraag; Han heeft in zijn documenten nog een lijst gevonden met ongedierte
waar onze planten last van kunnen krijgen en geeft deze aan Kees vanwege zijn
lezing hierover op de volgende bijeenkomst.
Gevraagd word wie er wil rijden tijdens de excursie naar België op 9 juni, Ad
Uijtdewilligen, Koos de Meij, Piet van de Vrede en Marcel Stolk geven aan dit
eventueel wel te willen doen.
Dan is het de beurt aan Han die ons vertelt en laat zien hoe hij zaait en wat hij
hiervoor gebruikt, het staat een ieder vrij om het anders te doen. Later in het jaar wil
hij ons vertellen over hoe hij ent.
Dan is het pauze, na de pauze gaan we verder met de “plantenshow” een zevental
leden hebben een plant meegenomen uit hun verzameling en vertellen aan de
anderen waarom ze juist deze plant hebben meegenomen.
Tot slot nog even de vraag wie er voor de plantenverloting tijdens de volgende
bijeenkomst wil zorgen en Bertus zegt toe dit wel te willen doen.
Even na half elf sluit Kees deze bijeenkomst.
Herman Weezepoel, secretaris

Excursie op 9 juni
Dit zijn de adressen die we willen gaan bezoeken
Tolplein Borssele – Roeselare.
Rik Bruneel, Aardbeienstraat (einde)

111 km – 1.20 uur.

Roeselare – Torhout.
Gerdi Provoost, Tuinstraat 23.

14 km – 20 min.

Torhout – Oostnieuwkerke.
Herman Werbrouck, Cockstraat 17.

14 km. – 20 min.

Oostnieuwkerke – Wevelgem
16 km – 12 min.
Nicolas Samyn, Waterstraat 11, Slypskapelle.
Wevelgem – Tolplein.

124 km – 1.35 uur.

Mocht je hieraan deel willen nemen geef je dan op bij Herman Weezepoel door
inlevering van onderstaand strookje of doe een mailtje naar herman05@xs4all.nl en
laat dan ook even weten of je bereid bent eventueel te willen rijden.
Ja, ik wil mee op excursie naam………………………….
ben bereid om te rijden ja/nee

Namibie 2017, reisverslag.
Deelnemers: Andre van Zuijlen.
Bertus Spee.
Anjo en Coby Keizer zouden ons vergezellen maar moesten vanwege
ziekte afzeggen.
Auto:

Toyota Hilux 4x4, gehuurd bij Camel Car Hire in Windhoek.

Route:
02 okt. Borssele – Oss – Frankfurt – Windhoek.
03 okt. Windhoek – Rehobot – Mariental.
04 okt. Mariental – Brukaros krater – Keetmanshoop.
05 okt. Keetmanshoop – Groot Karasbergen – Grunau, White House.
06 okt. White House – Groot Karasbergen – Grunau.
07 okt. Grunau – Hobart – Fish River Canyon – Grunau.
08 okt. Grunau – C12 + D298 -Grunau.
09 okt. Grunau - Noordoewer – Rosh Pinah.
10 okt. Rosh Pinah – omgeving + sperrgebiet – Rosh Pinah.
11 okt. Rosh Pinah – Aus – Luderitz.
12 okt. Luderitz – Kolmanskop – Aus – Maltahohe.
13 okt. Maltahohe – Sesriem, Hammerstein Lodge.
14 okt. Sesriem – Sossusvlei – Solitaire.
15 okt. Solitaire – D1261 – D1275 – Solitaire.
16 okt. Solitaire – Walvisbaai – Swakopmund.
17 okt. Swakopmund – Welwitschia plains – Spitzkoppe – Uis.
18 okt. Uis – Ugabrivier – D2342 – Uis.
19 okt. Uis – Brandberg – Uis.
20 okt. Uis – Twyfelfontein – Khorixas – Kamanjab.
21 okt. Kamanjab – Opuwo.
22 okt. Opuwo – Epupa falls – Opuwo.
23 okt.. Opuwo – Ondwanga – Omuthiya.
24 okt. Omuthiya – Etosha Nationaal park – Omuthiya.
25 okt. Omuthiya- Etosha NP – Okankuejo – Outjo.
26 okt. Outjo – omgeving oost en west – Outjo.
27 okt. Outjo – Waterberg plateau – Otjiwarongo.
28 okt. Otjiwarongo- Kalkfield – Okahandja.
29 okt. Okahandja – omgeving oost – Okahandja.
30 okt. Okahandja – Khomas Hochland – Windhoek.
31 okt. Windhoek – Botanische tuin + centrum.
01 nov. Windhoek – Frankfurt.
02 nov. Frankfurt – Oss – Borssele.
Totaal:

387 km.
417 km.
214 km.
180 km.
204 km.
110 km.
294 km.
178 km.
293 km.
450 km.
100 km.
287 km.
186 km.
265 km.
324 km.
54 km.
74 km.
346 km.
238 km.
402 km.
401 km.
256 km.
395 km.
236 km.
287 km.
236 km.
80 km.
289 km.

7149 km.

Route Namibie

Reisverslag.
Maandag 2 oktober om 8 uur vertrokken naar Oss, om half 12 met Andre naar
Frankfurt Airport, hier aangekomen bijna een uur gezocht naar de incheck balie van
Air Namibia, gevonden in het uiterste hoekje van de enorm grote stationshal.
Om 20.10 uur stijgen we op in de regen, na een lange vlucht de volgende ochtend 3
okt. om half 6 geland op Windhoek Airport, het is nog donker,

Windhoek Airport
na de formaliteiten nog een uurtje wachten op de shuttlebus van Camel Car Hire,
dan rijden we nog een klein uurtje naar Windhoek, hier staat onze Toyota al gereed
en kunnen we snel op pad, na wat boodschappen zoeken we de B1 op en rijden
zuidwaarts de drukke en snel groeiende stad uit, eenmaal buiten de stad rijden we
de grote leegte in en is er bij uitzondering nog een auto te zien.
Het is vandaag licht bewolkt en 20 graden, op de oneindig lange rechte weg schieten
we flink op, ook valt het op dat het overal langs de weg ontzettend dor en droog is,
het heeft dus al lang niet geregend.
Na een uurtje passeren we Rehobot en kort hieraan voorbij gaan we rechts de C24
op, deze voert door een heuvelgebied naar het westen, na een km houdt het asfalt al
op en gaan we verder op de gravelweg, na een paar km stoppen we op het hoogste
punt van de weg, en gaan hier op onderzoek uit, we klimmen een uurtje rond maar er
is niks te vinden, wel veel sporen van rondlopend vee.
Hierna rijden we nog een paar km verder maar het terrein vlakt nu af en onverrichte
zaken keren we terug naar de B1,

B1
hierop rijden verder zuid richting Mariental, halverwege nog een korte rustpauze en
een kijkje op het kale vlakke terrein langs de weg, ook hier niks te vinden, na 160 km
rechte wegen komen we bij Hardap aan en gaan nu links de C20 op, deze loopt door
de Kalahari woestijn naar het oosten, na 35 km komen we aan bij de ingang van de
Kalahari Anib Lodge, hier hebben we vooruit een kamer geboekt, een groot en
tamelijk luxe complex midden in de woestijn, we worden gastvrij ontvangen met een
drankje en installeren ons in een mooie bungalow, daarna genieten we van een
koud biertje en houden de rest van de middag siesta, 's avonds schuiven we aan bij
een uitgebreid buffet met enorm veel keuze, dus overal maar wat van proeven, en
met een flesje lekkere wijn erbij genieten we van dit mooie leven.
Vervolgens gaan we al vroeg slapen, de lange vlucht en aansluitende autorit eisen
hun tol, na een slaapmutsje vallen de luiken al snel toe, vandaag 387 km.

Wordt vervolgd.

