ZEECULENTA
27e Jaargang september 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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Uitnodiging voor de bijeenkomst te houden op vrijdag 28 september 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.

Terug in de tijd met een diavoorstelling samengesteld
door Bertus Spee.

5.

Pauze en plantenverloting, planten worden geleverd
door Han Mesu.

6.

Vervolg Terug in de tijd.

7.

Sluiting.
Namens het bestuur,
Herman Weezepoel.

Data clubbijeenkomsten 2018
28 september
26 oktober
23 november

Terug in de tijd
Plant op naam, ruilbeurs

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 31 augustus 2018.
Even over achten opent Kees de Bonte deze eerste bijeenkomst na de
zomervakantie, aanwezig zijn 16 personen, waaronder ons nieuwe lid Riet de Voogd
met Leo Hollestelle.
Met kennisgeving afwezig zijn Diederik Quaars en Bertus Spee.
We beginnen met de extra verloting waarvoor een achttal planten en een stapeltje
potten beschikbaar zijn, afkomstig van Han Mesu en Kees.
Verslag van de barbecue gemaakt door Joke en Lavieren is goed bevonden en dit
en de barbecue zelf zijn voor herhaling vatbaar.
Han bedankt het bestuur voor zijn erelidmaatschap en zijn vrouw bedankt ons voor
de mooie bos bloemen.
Han laat ons nog wel even weten dat hij zijn gratis lidmaatschap op een andere
manier goed zal maken.
Er zijn geen ingekomen stukken of ander nieuws behalve de ontvangen
afdelingsblaadjes welke gelijk zijn doorgemaild naar de leden.
Verder met de presentatie en bezetting van zowel de Sraskerkse dag en de Fair van
Groei en Bloei Walcheren, op beide evenementen zal de afdeling aanwezig zijn met
promotiemateriaal en plantenverkoop.
Op de Sraskerkse dag zal ondergetekende samen met Joke aanwezig zijn en op de
fair zal Piet van de Vrede samen met Marcel Stolk het kraam bemannen, Ineke van
de Vrede zal hier ondersteuning bieden.
Rondvraag; Joke laat weten dat een Ferocactus hybride gekregen van
ondergetekende zo’n 15 jaar geleden deze zomer voor het eerst bloeit en is hier erg
groots mee.
Leen Stolk laat weten in het bezit te zijn van een A3 printer en wil voor leden
eventueel weleens een foto uitprinten, hij zegt wel dat het bestand van de foto
hiervoor groot genoeg moet zijn.
Koos de Meij heeft een bloeiende vetplant (ben de naam even vergeten)
meegenomen als tegenhanger voor de vele cactussen in de club.
Verder vraagt hij of hij mee kan rijden met iemand naar de ELK.
Han laat weten dat hij veel reacties heeft gehad op zijn televisie optreden, veel
mensen hebben gevraagd of ze eens mogen komen kijken maar moeten nog komen.
Vanwege de zonnige zomer bestaat bij veel leden de indruk dat er extra veel
bloemen op de planten zijn dit jaar, maar deze zomer heeft ook gezorgd voor
verbrande planten en stilstand in groei door de hoge temperaturen in de kas soms
tot meer dan 50 graden.
Dan is het tijd voor de pauze er is geen plantenverloting dit keer, voor de
plantenverloting in september zal Han de planten leveren.
Dan is het woord aan Marcel hij laat ons foto’s zien die hij gemaakt heeft tijdens zijn
reis naar Patagonië, jammer dat de beamer de panoramafoto’s niet laat zien, maar
voor de rest veel aparte planten en mooie landschappen voorbij zien komen.
Het is ondertussen bijna elf uur geworden en besluit Kees deze bijeenkomst.
Herman Weezepoel,secretaris.

Reisverslag Namibie 2017,
Bertus Spee.
Zaterdag 7 okt. Grunau – Hobart – Fish River Canyon – Grunau.
De volgende warme dag kondigt
zich al vroeg aan, na het ontbijt
en wat boodschappen rijden we
westwaarts de C12 op, de
gravelweg is zo glad als een
spiegel, na 20 km. rijden we
tussen talrijke grillige
rotsformaties door die uit de
zanderige vlakte omhoog steken,
we maken enkele fotostops en
vinden vlak aan de weg Augea
capensis en Mesembrianthemum
grandifolium, verder is alles wat
er groeide tot op de grond toe
afgevreten. Na 50 km. komen we
aan het Gondwana Canyon Park,
een vrij nieuw beschermd gebied,
hier gaan we links de C37 op en
rijden over een enorm grote en
kale vlakte, het enige wat hier
groeit zijn grote pollen Euphorbia
dregeana en een enkele Aloe
dichotoma, 30 km verder slaan
we rechtsaf en rijden naar Hobart
via de D324, de weg daalt nu
flink en in Hobart komen we aan
de ingang van de Fish River
Canyon, hier laten we ons
registreren en rijden dan nog 10
km door volkomen kaal gebied
tot aan de rand van de immense
canyon, er is een uitkijkpunt met
ook wat schaduw, het is al weer
flink warm geworden, we
parkeren we de koets en
wandelen een paar zuid km langs
de aflopende randen van de 400
meter diepe kloof. Al vlug zien we
enkele pollen Euphorbia virosa,
bij de meeste planten zijn de
bovenste toppen van de stengels
afgebroken of verdroogd, als we

Augea capensis

Mesembrianthemum grandifolium

Euphorbia dregeana

Canyon
een stukje in de kloof afdalen vinden we een aantal Aloe gariepensis, ze hebben pas
geboeid en zitten vol zaadbessen, ook zijn ze flink ingedroogd. Er groeien ook veel
kompakte Commiphora's en
enkele Monsonia crassicaule en
Aloe dichotoma. Terug bij het
uitkijkpunt lunchen we op een
plekje in de schaduw, vroeger op
de dag waren hier nog redelijk wat
bezoekers, nu is er bijna niemand
meer, hierna rijden we nog een
paar km noord langs de canyon
en komen uit bij het hikers point,
hier loopt een steil pad naar de
bodem van de canyon, dit is
echter alleen toegankelijk met een
gids, na veel mooie landschaps
foto's rijden we terug naar Hobart,
Aloe gariepensis
er is verder ook niks te beleven
dus vangen we de terugweg aan.
Halverwege de D324 stoppen we bij het Canyon Roadhouse, een toeristische
stopplaats met een hotel, restaurant en oldtimer museum, met veel bijzondere oude
auto's en andere voorwerpen. We drinken eerst een lekker koud biertje en kijken nog
een poosje rond, hierna rijden we via de C12 terug naar Grunau, een laatste stop bij
een kwartskoppie levert ook helemaal niks op, dus houden we het voor vandaag

voor gezien, en houden ons de rest
van de dag bezig met cullinaire
zaken, op het menu staan
vanavond springbok haasies en een
fles Stellenbos merlot, na nog wat
administratie en een afzakkertje
gaan we om 11 uur slapen, na een
lange, warme en ook leuke dag.
Vandaag 204 km.
Zondag 8 okt. Grunau – C12 –
D298 – Grunau.
Vanochtend om half 8 wakker,
buiten is het flink bewolkt met een
koude wind uit het zuiden, eerst
maar stevig ontbijten met koffie,
zodoende rijden we wat later weg
en de bewolking begint al op te
lossen, een uurtje later is de lucht
volledig blauw, het blijft echter de
hele dag koud en winderig.
We rijden de C12 weer op naar het
westen en maken verschillende
stops bij de enorme fotogenieke
rotsformaties, aan planten groeit er
niet veel,

Canyon Roadhouse

Landschap

we noteren Eberlanzia spinosa en
Avonia albissima. Rond de
middag rijden we noordwaarts de
D608 op, na 4 km stoppen we bij
een grote kwartsheuvel, dit is ook
weer een Lithops lokatie, helaas
staat het hek onder stroom maar
via een droog riviertje kunnen we
onder het hek doorkruipen, op de
heuvel lachen de geitenkeutels
ons al weer tegemoet, de hele
heuvel is afgetrapt en kaalgevreten, en na een uur zoeken
nog niks gevonden. We rijden
Monsonia crassicaule
een km terug naar een andere
kwartsheuvel en vinden hier voor
het hek al verschillende planten,
zoals Monsonia crassicaule en
patersonii, Avonia albissima,
Senecio longiflora en ook enkele
dode Aloes. Dan terug naar de
C12, 2 km verder west gaan we
vervolgens de D298 naar het
zuiden op, na een paar km
stoppen we bij een groot
kwartsveld en vinden dan
opnieuw Monsonia patersonii en
crassicaule, en een struikvormige
Monsonia patersonii
Mesem, we zoeken nog geruime
tijd naar Lithopsen maar vinden
er geen, wel nog een mooie Aloe
claviflora die bijna gaat bloeien,
we rijden de weg nog verder af tot
aan de volgende heuvels en
maken hier nog een flinke klim,
vlakbij ligt echter een dorpje en
zodoende is er tussen de talloze
geitenkeutels niks te vinden, we
vangen de terugweg aan en op
de C12 maken we een laatste
stop bij Klein Karas, er groeien
nog een aantal vrij jonge Aloe
Aloe claviflora
dichotoma. Dan gaat het gas er
op en rijden we terug naar
Grunau, hier tanken we eerst en dan is het tijd voor een biertje, na deze koude maar
toch geslaagde dag. De avond brengen we door in gepaste gezelligheid en maken
we weer een fles wijn soldaat.
Vandaag 110 km.

Aloe en Euphorbia

Wordt vervolgd.

