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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. 
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Uitnodiging voor de bijeenkomst te houden op vrijdag 26 oktober 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. Onderlinge beurs, planten over die je wilt ruilen of verkopen, neem ze 

mee. 
 
4. Rondvraag. 

 
5. Pauze. 

 
6. Wie ben ik, planten in je bezit zonder naam, neem hem mee en dan 

proberen we deze op naam te zetten. 
 

7. Sluiting. 
 
Namens het bestuur,  
 
Herman Weezepoel. 

 
 

 Data clubbijeenkomsten 2018 

26 oktober Plant op naam, ruilbeurs   

23 november Lezing, Koos de Meij   

 

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 28 september 
2018. 
 
Om acht uur opent Kees de Bonte deze bijeenkomst, aanwezig zijn als ik 
goed geteld heb 16 personen, met kennisgeving afwezig zijn Bea van 
IJzendoorn, Koos de Meij, Ria Uitdewilligen, Joke van Lavieren en  
Anette Boeckmans. 
Verder met de extra verloting hiervoor zijn een tiental plantjes, een wc-borstel 
in de vorm van een cactus, een aantal oude succulenta’s en kalenders 
beschikbaar gesteld door Bertus Spee, Han Mesu, Kees de Bonte en  
Vincent Mareels. 
Verslag vorige bijeenkomst zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 
Volgt het voorstel de open dag van de afdeling te houden op 18 mei 2019, dit 
wordt aangenomen. 
Dan word de brief van het landelijk bestuur besproken, sommige aanwezigen 
hebben hem alleen maar ter kennisgeving aangenomen andere hebben hem 
doorgelezen maar zien het nut van de wijzigingen niet zo in, kortom er is 
weinig animo om de vergadering bij te wonen of om de openstaande 
vacatures te vervullen.  
Bertus Spee is wel bezig aan een stukje voor het jubileumspecial. 
De Sraskerkse dag en de deelname aan de jubileumfair van Groei en Bloei 
Walcheren zijn allebei geslaagd te noemen, leveren weliswaar geen nieuwe 
leden op, maar is wel publiciteit voor de afdeling. De totale opbrengst voor de 
clubkas is netto 50 euro, voor herhaling vatbaar. 
Rondvraag; Marcel Stolk vond het frappant tijdens deze dagen dat planten 
waarvan jezelf denkt die hoeven niet mee terug onverkocht blijven, en andere 
juist verkocht worden, blijft moeilijk in te schatten wat publiek mooi vind. 
Bertus laat weten nog zwarte bakken te hebben, belangstellenden kunnen 
contact met hem opnemen. 
Dan is het pauze en daarna de plantenverloting, planten geleverd door Han 
en de opbrengst is € 37,50. 
Gaan we verder met Terug in tijd, aan de hand van dia’s laat Bertus ons zien 
wat de Vivoka in Middelburg ook alweer was, een show van drie verenigingen 
namelijk de aquariumvereniging, de vogelvereniging en de cactusvereniging 
in de Vleeshallen in de beginjaren negentig. 
Verder zien we de opbouw en het eindresultaat van een grote cactusshow op 
de Expo in de Zeelandhallen te Goes, een grote bult leem tegen een 
achterwand lengte ongeveer 30 meter diepte 5 meter ingeplant met 
cactussen en andere succulente planten afkomstig van liefhebbers, 
aangevuld met een verkoopkraam, en verder nog opgeleukt met twee grote 
schilderijen gemaakt door Ineke van de Vrede.  
Leuk om dit alles nog eens terug te zien. 
Bijna half elf geworden sluit Kees deze bijeenkomst. 
 
Herman Weezepoel, secretaris 

 



Reisverslag Namibie 2017,   
Bertus Spee. 
                      
Maandag 9 okt.  Grunau – Noordoewer – Rosh Pinah. 
 
Na een koude nacht met veel wind is het vanmorgen licht bewolkt, na een 
ontbijtje zijn we gereed voor nieuwe ontdekkingen, we laten Grunau achter ons 
en rijden zuidwaarts de B1 af richting Noordoewer, een ellenlange rechte weg 
voert door en droog steppegebied, dichter bij Noordoewer wordt het steeds 
kaler en als we na 130 km de vallei van de Oranjerivier inrijden groeit er 
helemaal niks meer, alleen zand en stenen zover je kijkt. 
We doen wat boodschappen in Noordoewer, dan gaan we westwaarts de C13 
op en volgen de loop van de Oranjerivier voor een groot gedeelte, links van de 
weg enorm grote groene wijngaarden en rechts de kale vlakte met daarachter 
de Nababiep bergen, een groter contrast bestaat er niet. Voorbij Aussenkehr 
houdt het asfalt op en gaan 
we over op gravel, hier kijken 
we wat rond langs de oever 
van de rivier, het water staat 
erg laag, wat verderop 
passeren we de grens van 
het Nationale Park Ais- Ais 
Richtersveld en registreren 
ons bij de ingang,               
we hobbelen verder het park  
in over de vaak slechte 
wasbordweg, en draaien dan 
van de rivier af om een grote 
bocht af te snijden,            
kort voorbij een steile pas 
klimmen we een flinke heuvel 
op en kijken wat er groeit, 
enkel Euphorbia virosa en 
gariepensis en Aloe 
dichotoma, weer wat 
verderop spotten we hoog op 
een stenige heuvel de eerste 
Pachypodium namaquanum, 
na een steile klim tellen we 
een 8 tal mooie grote 
planten, ze staan ook nog in 
bloei, alles wat er verder nog 
groeide is dood door de 
droogte.                             

 

Pachypodium namaquanum 



We dalen nu weer terug naar de Oranjerivier en lunchen dan aan de monding 
van de Fish rivier, die hier op uit komt, deze staat ook helemaal droog, we 
genieten hier ook van de ruige landschappen langs het rivierdal.  
Weer een stuk verder spotten we  Aloe pilansii zo lijkt het, we klimmen omhoog 
en zien dan dat het langgerekt groeiende dichotoma's zijn, waarschijnlijk 
groeien ze in het rivierdal veel sneller, 

ook hier nog Euph. virosa en enkele Aloe gariepensis, de volgende stop is bij 
enkele oude rivierbanken, vlak boven de weg zien we een aantal Aloe 
ramosissima, waarbij ook dode 
en flink beschadigde planten, 
we klimmen hier omhoog en 
vinden ook nog Trichocaulon 
alstonii, Monsonia patersonii, 
Ceraria namaquensis,  
Othonna clavifolia met dikke 
bladeren en verschillende 
struikmesems                          
Bij de volgende stop zien we 
Trichocaulon alstonii in bloei en 
hoog op de steile rotsen 
Cheiridopsis caroli-schmidtii, 
Conophythum pagaea, 

 

Brownanthus kuntzei 

 

Fish rivier 



Brownanthus kuntzei, Crassula tecta en obvallata en ook nog de enige echte 
Aloe pilansii die we op deze reis te zien krijgen. Het laatste stuk langs de rivier 
gaat door het Sperrgebiet en hier mag je niet van de weg af, het is ook vaak 
erg steil, na de lange en mooie rit komen we uit op de nieuwe M118 en rijden 
nog 20 km noord naar Rosh Pinah, een moderne mijnstad, hier zoeken we ons 
onderkomen voor de nacht op , het Amica Guesthouse, een vrij luxe hotel aan 
de rand van de stad met uitzicht op de bergen en het Sperrgebiet. 
Vandaag 294 km. 
 
Dinsdag 10 okt.  Rosh Pinah – omgeving  + Sperrgebiet – Rosh Pinah. 
 
We beginnen deze zonnige dag 
met koffie en een flink ontbijt, 
dan rijden we het stadje uit en 
gaan aan de overkant van de 
C13 een weggetje op richting 
bergen in de verte, al snel een 
stopje op de grote zandvlakte, 
hier groeien talrijke groepen 
Cheiridopsis caroli-schmidtii, 
Euphorbia dregeana, Monsonia 
patersonii en Senecio longiflora, 
na 7 km komen we onder aan 
een grote rotsachtige heuvel   
uit hier houdt het weggetje op, 
we klimmen omhoog en staan  
al gelijk tussen talrijke planten,   
we noteren o.a. Tylecodon 
bucholzianus, Othonna litoralis, 
Crassula, Conophythum 
pageae, Pelargonium 
chritmifolium en verschillende 
Mesems. Na en uurtje rijden   
we terug naar de C13 en gaan 
een ander weggetje op naar het 
Namuskluft rest camp, hier 
groeit o.a. Aloe pearsonii en 
Pachypodium namaquanum, 
wat verderop komen we voor 
een afgesloten hek, het rest camp blijkt gesloten, we rijden terug naar Rosh 
Pinah en proberen de eigenaar of een sleutel te vinden, dit gaat niet lukken, de 
eigenaar werkt in de zinkmijn. Vervolgens rijden we zuidwaarts de MD118 op, 
een splinternieuwe weg die naar Oranjemund loopt, na 20 km komen we voor 
een slagboom , hier begint het Sperrgebiet dat sinds kort ook Nationaal Park is 
geworden, na wat telefoontjes van de bewakers krijgen we een permit om het 

 

Cheiridopsis caroli-schmidtii 

 

Conophythum pageae 



gebied in te gaan, we mogen 
echter niet van de weg af, we 
rijden het ruige gebied in en 
vinden vlak langs de weg al 
talrijke planten, we noteren  
Brownanthus pubescens, 
Cheiridopsis caroli-schmidtii, 
Pelargonium chritmifolium,    
Aloe dichotoma, Crassula 
muscosa, Monsonia patersonii 
en inermis, Lavrania marlothii,  
enTylecodon reticulatus, de 
nieuwe weg volgt de loop van    
de Oranjerivier zo'n 50 km door 
een prachtig gebied en buigt  
dan het binnenland in, het wordt 
hier steeds zanderiger en kaler 
en als we niks meer vinden 
keren we terug naar Rosh Pinah. 
Via de C13 rijden we nu noord  
tot 12 km voorbij Rosh Pinah, 
hier stoppen we vlak voor de 
Scorpion zinkmijn en klimmen 
een steenachtige heuvel op,    

 

Sperrgebiet 

 

Pelargonium chritmifolium 



Wordt vervolgd. 

 

ook deze staat vol planten, we noteren hier, Mesembrianthemum 
hypertrophicum, Aloe gariepensis, Euphorbia gariepensis, Pachypodium 
namaquanum, Tylecodon paniculatus en reticulatus, Pelargonium chritmifolium, 
Monsonia crassicaule, patersonii en inermis, Cheiridopsis caroli-schmidtii en 
Conophythum pagaea, volgens oude gegevens zou hier ook Aloe erinacea 
groeien, deze zijn echter niet (meer) te vinden. 
De lange warme dag loopt nu op zijn end en we rijden terug naar ons hotel, tijd 
voor een koud biertje en vervolgens een prima dinner, daarna tijd voor de 
administratie en er komt ook nog een borrel ter tafel voor het slapen. 
Vandaag 178 km. 
 
 

 

Tylecodon paniculatus 



 



 


