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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 
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Facebook : 

 

  www.facebook.com/zeeculenta 
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Uitnodiging voor de bijeenkomst te houden op vrijdag 31 augustus 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. Hoe presenteren we de vereniging en bezetten we de 
         kramen op de Sraskerkse dag en de fair van Groei en Bloei 
         Walcheren in Arnemuiden. 
 
4. Rondvraag. 
 
5. Pauze. 
 
6. Lezing door Marcel Stolk. 
 
7. Sluiting. 
 
Namens het bestuur, Herman Weezepoel. 

 

 Data clubbijeenkomsten 2018 

31  augustus Lezing Marcel Stolk   

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 

 

mailto:herman05@xs4all.nl


Kort verslag van de bijeenkomst gehouden op vrijdag 25 mei 2018. 

Bijna 10 over 8 opent Kees de Bonte deze bijeenkomst, aanwezig zijn 15 

personen onder wie een oud lid namelijk Anette Boeckmans.  

Met kennisgeving afwezig zijn Joke van Lavieren, Ad en Ria Uijtdewilligen, 

Frank Mous en Ria de Graaff. 

Voor de extra verloting zijn er een vijftal planten beschikbaar deze zijn 

geschonken door Han Mesu en Kees. 

Verslag van de vorige bijeenkomst is ongewijzigd goedgekeurd en er zijn geen 

ingekomen stukken behalve de gebruikelijk afdelingsblaadjes. 

Rondvraag; Marcel Stolk heeft een plant mee die wel heel erg afwijkt van de 

andere zaailingen van zijn soort en vraagt of er iemand kan verklaren wat er mee 

is, niemand heeft hier een antwoord op behalve dan dat het wel een spontane 

mutatie zou kunnen zijn. 

Bertus Spee vraagt of er belangstelling is voor zwarte bakken, die is er en Bertus 

zal 50 van deze bakken aanschaffen zowel gebruikte (€ 2,50) alsook een aantal 

nieuwe  (€ 5,00). 

Koos de Meij laat weten nog steeds deel uit te maken van de commissie 100-

jaar Succulenta, mocht hij nieuws hebben zal hij het ons laten weten. 

Terugblik op de open dag van zaterdag 19 mei, de deelnemers vonden het 

allemaal een geslaagde dag jammer van de lage temperaturen en het bewolkte 

weer. Er waren zo tussen de 25 en 35 bezoekers per deelnemer waaronder 

liefhebbers maar ook veel nieuwe belangstellenden, er is zelfs kans op een 

nieuw lid voor de afdeling. Al met al voor herhaling vatbaar.                                                                            

Vincent Mareels en Koos laten weten dat ze voor omroep Zeeland zelfs de open 

dag nog genoemd hebben wie weet vandaar de nieuwe belangstellenden. 

Dan is het pauze met daarna de plantenverloting deze brengt € 18,00 op.            

Hierna is het woord aan Kees die ons het een en ander vertellen zal over 

ongedierte waar onze planten last van kunnen hebben en hoe we deze kunnen 

bestrijden of nog beter hoe deze te voorkomen. 

Er zijn na afloop nog een paar vragen deze beantwoord Kees zo goed als hij kan 

maar het blijkt lastig ongediertevrij te blijven ook gezien het feit dat er nog maar 

weinig middelen zijn die ook voor de particulier beschikbaar zijn. 

Adri van Liere laat weten dat hij last heeft gehad van een soort super wolluis die 

bijna alle beschikbare soorten vergif lijkt te overleven, dus dat kan nog lastig 

worden in de toekomst. 

Dan is het ondertussen ruim na half elf en besluit Kees deze bijeenkomst. 

Herman Weezepoel, secretaris. 

 

 



Het 50-jarig bestaan van de Cactusvereniging “Zeeculenta” 

Eindelijk was het dan zover de cactusvereniging “Zeeculenta” bestond 12 maart 
j.l. 50 jaar.Wel een goed idee om iets leuks te organiseren.                              
Met een kleine bijdrage van de leden en een bijdrage uit de “pot” kwam het 
Bestuur uit op een Barbecue in het ‘s-Heer Arendhuis waar wij de laatste vrijdag 
van de maand vergadering houden, en dat dan te doen in juni want in de maand 
juli is er geen vergadering.                                                                                   
De barbecue bijeenkomst begon nu om 19.00 uur en bijna alle leden met dames 
waren aanwezig.                                                                                                  
Jammer genoeg ontbraken er toch een paar leden o.a. Piet en Ineke. Piet moest 
zich onder behandeling stellen  betreffende z’n oog, zou hij stiekem weleens een 
oogje wagen?                                                                                                 
Natuurlijk naar z’n cactussen hoor!! Van ons allemaal “Beterschap”!!                 
De avond was erg gezellig en de Barbecue was erg lekker, dit alles was goed 
verzorgd, daar zorgde natuurlijk ook onze Arna van Eekelen voor. Altijd vrolijk  
en vriendelijk!!                                                                                                      
Ook was het leuk de dames van de heren eens te ontmoeten.                    
Halverwege de avond werd Han Mesu in het zonnetje gezet.                            
Han werd benoemd tot “erelid” 
van de vereniging! Hij loopt 
natuurlijk al heel wat jaartjes mee. 
Overigens een van de oprichters 
van afdeling Zeeland, dan krijg je 
ook een “Gouden speldje”  maar 
die heeft hij al wat eerder 
gekregen. Het blijft heel bijzonder 
zo’n man nog op de vereniging te 
mogen hebben. Han bedankt voor 
al je wijze lessen  o.a. hoe je moet 
zaaien etc. !! Ook Mevrouw Mesu 
werd niet vergeten, want of ze het 
leuk vindt of niet ze moet wel 
meeleven met de hobby van haar 
man. Ze kreeg een mooi bouquet 
bloemen aangeboden en er 
werden enkele woorden tot haar 
gesproken.                                                                                                               
Na een zeer geslaagde avond 
ging iedereen weer huiswaarts .                                                                       
Voor ik eindig wil ik namens alle leden de mensen die zich hiervoor ingezet 
hebben “Hartelijk”bedanken voor het werk wat ze hebben verricht.  

Joke 

 

 



Reisverslag Namibie 2017,   
Bertus Spee. 
                      

Vrijdag 6 okt.  Grunau – D203 – Groot Karasbergen – Grunau.   
 
Om 7 uur wakker en een 
zonnige dag, het wordt al 
vroeg warm, we knutselen zelf 
een flink ontbijt in elkaar met 
eieren, bacon en boerewors, 
genoeg voor de hele dag, 
daarna rijden  we de farm een 
stuk op en gaan op zoek naar 
Euphorbia rudis en 
friedrichiana, het vlakke terrein 
is volledig kaalgevreten en al 
vlug vinden we enkele van 
deze mooie planten, ook 
groeien hier grote groepen 
van de verwilderde 
Tephrocactus articulatus en Monsonia crassicaule. 

 

Euphorbia rudis 

 

Panorama D 203 



Vervolgens laten we de farm 
achter ons en rijden 
noordwaarts de B1 op, na 20 
km een foto stopje en langs 
de weg vinden we talrijke 
Euphorbia spinea, even 
verderop gaan we dan rechts 
en draaien de D203 op naar 
het oosten,  
deze weg voert dwars door de 
Groot Karasbergen, al vlug 
komen we tussen de heuvels, 
en volgen een droge  
rivierbedding, op een kalkrijk 
plateau kijken we rond en 
vinden hier, Crassula 
corallina, Avonia albissima en 
Euph. spinea, de weg draait 
nu naar het zuiden verderop 
wordt de smalle kloof steeds 
wijder, dan spotten we enkele 
Euphorbia avasmontana, 
even verderop worden het er 
steeds meer en staan de 
hellingen helemaal vol met 
ontelbaar veel metersgrote 

 

Euphorbia spinea 

 

Crassula corallina 

 

Langs de C12 



groepen van deze soort, na enkele stops in dit mooie gebied gaan we verder + 

 

Euphorbia avasmontana 



 

Wordt vervolgd. 

zuid en rijden uiteindelijk het berggebied weer uit, het terrein vlakt nu af in de 
buurt van een grote farm spotten we talrijke Aloe dichotoma en Euphorbia 
avasmontana op een steenachtige heuvelrug,  
we doen een poging om hier naar toe te lopen, maar alle hekwerken van de 
farm staan onder stroom,  zo gaat het feest niet door en maken we maar foto's 
van een afstandje, we volgen de weg door het vlakke gebied verder 
zuidwaarts, enkele volgende stops leveren niks meer op, overal groeit alleen 
maar gras.  Uiteindelijk komen we op de B3 uit en rijden hier 36 km west tot we 
in Grunau aankomen, hier doen we wat boodschappen en rijden dan 10 km 
zuidwaarts de B1 op, hier liggen enkele kwartskoppies en dit is ook een Lithops 
lokatie, na een uurtje zoeken nog steeds niks gevonden, er loopt ook veel vee 
rond, gezien de vele keutels.                           
Dan weer terug naar Grunau en hier gaan we nu west de C12 een stuk op, na  
4 km komt er een zijweg naar een andere Lithops lokatie, helaas komen we 
hier voor een afgesloten hek en keren onverrichter zaken terug naar Grunau,. 
We melden ons vervolgens bij de Grunau Country Lodge waar we voor 3 
nachten gereserveerd hebben, dan is het tijd voor een koud biertje en kunnen 
we wat internetten, om half 7 gaan we naar het restaurantje om te dineren, en 
met een flesje goede wijn erbij vullen we onze calorieen weer aan, moe van de 
lange en warme dag kost het vervolgens weinig moeite om in slaap te komen, 
vandaag 180 km. 

 

Grunau Country Lodge 



 

 



 


