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Uitnodiging voor de bijeenkomst te houden op

LET OP vrijdag 23 november 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
Kees de Bonte.

5.

Fotopresentatie door Koos de Meij.

6.

Sluiting.
Namens het bestuur, Herman Weezepoel.

23 november

Data clubbijeenkomsten 2018
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

Kort verslag van de bijeenkomst gehouden op vrijdag 26 oktober 2018.
Bijna tien over acht opent onze voorzitter Kees de Bonte deze bijeenkomst,
aanwezig zijn 16 personen met kennisgeving afwezig zijn Koos de Meij,
Vincent Mareels, Ria de Graaff en Bea van IJzendoorn.
Voor de extra verloting dit keer een tweetal plantjes geschonken door Kees
en een tweetal cactusboekjes in het Tsjechisch van Bertus Spee.
Kort verslag (notulen) vorige bijeenkomst worden zonder op of aanmerkingen
goedgekeurd.
Aan ingekomen stukken de gebruikelijke afdelingsblaadjes en een kaartje
van Groei en Bloei Walcheren als bedankje voor onze deelname aan de fair.
Rondvraag; Diederik Quaars wil weten waar je noppenfolie kunt kopen, hij
wordt doorverwezen naar Meeuwse in Goes. Peter Minnaard wil weten
wanneer je agaven in de winter water moet geven, hem wordt verteld dat als
je ziet dat er rimpels in de bladeren komen je voorzicht water mag geven, dit
om te voorkomen dat de plant teveel verdroogd. Han Mesu heeft nog een
Akersia roseiflora meegenomen voor de verkoop, deze word met opbod
verkocht en brengt € 9,00 op en gaat naar Ria Uitdewilligen.
Ook laat Han nog even weten het verhaal over Bertus in Succulenta erg mooi
te vinden, en vertelt hij over planten die hij had verkocht en waar de nieuwe
eigenaar nog weleens om zou komen, maar dit duurde bijna 10 jaar dus
ondertussen waren ze weer al een keer verkocht maar dit vond de eerste
eigenaar niet zo erg, hij had er blijkbaar toch geen tijd of plek voor gehad.
Verder vraagt Han aan de leden die gezaaid hebben hun zaaisel eens mee te
nemen zodat we erover kunnen praten en kijken wat we wel goed hebben
gedaan of misschien juist niet.
Marcel Stolk laat weten afgelopen zomer een Euphorbia in de tuin te hebben
ingegraven en dat dit goed is bevallen.
Dan is het tijd voor de pauze, na de pauze de onderlinge beurs en de
meegebrachte planten zonder naam proberen te voorzien van een juiste
naam iets wat nog niet mee blijkt te vallen. Het is wel gezellig en ongemerkt
steek je toch nog wat op.
Het is ondertussen half elf geworden en voorzitter Kees sluit deze
bijeenkomst.
Herman Weezepoel,secretaris.
Afdelingscontributie 2019
Graag uw contributie van 20 euro voor 31 december overmaken op
Bankrekening NL39 INGB 0002645478 t.n.v.
Succulenta Zeeland te Middelburg.
U kunt ook contant betalen op de afdelingsbijeenkomst.
Namens het bestuur, bij voorbaat dank.

Reisverslag Namibie 2017,
Bertus Spee.
Woensdag 11 okt. Rosh Pinah – Aus – Luderitz.
Inmiddels hebben we wat problemen met het vooruit boeken van hotels, alles in de
buurt van de Sossusvlei zit vol, via de dame van de receptie vinden we nog een
adres in Maltahohe, we zullen onze planning hier op aan passen.
Na het ontbijt pakken we in en rijden noordwaarts richting Aus, door een gebied met
grote zandvlaktes en ruige bergruggen, na 20 km komen we langs een mooie heuvel
en zien hier Aloe ramosissima, tijd voor de eerste stop, ook nu weer talrijke planten,
zoals Tylecodon paniculata,
reticulata en wallichii, enorme
Pelargonium chritmifolium,
Crassula's en talrijke
Mesems.Na 38 km de volgende
stop, we lopen een grote
zandvlakte op en gaan op zoek
naar Euphorbia melanohydratha,
al vlug vinden we een 4 tal jonge
planten, de grote exemplaren
zijn allemaal dood, ook hier nog
Monsonia patersonii en Othonna
refractuosa, vervolgens gaat het
gas er op en rijden we over de
Othonna
enorm grote zandvlaktes van de
Namib desert tot 7 km voor Aus,

Namib desert

hier lunchen we en kijken daarna op de lage rotsachtige heuvels rond, we vinden
talrijke Cheiridopsis carolii-schmidtii, Othonna litoralis, Aloe microstigma en
verschillende Mesems, Avonia albissima en Crassula corallina zijn hier ook nog
steeds te vinden, we kijken ook
nog op een naastgelegen
kwartsheuvel en vinden hier
Lavrania marlothii.
Vlak bij Aus komen we op de B4
uit en rijden vervolgens 125 km
west naar Luderitz, dit plaatsje
ligt aan de kust van de
Atlantische oceaan, de eindeloze
weg loopt door het Sperrgebiet,
een ontzagwekkend grote
zandvlakte, dichter bij de kust
gaat het harder waaien en rijden
we door een heuse zandstorm.
Lavrania marlothii

Langs de B4
Vlak voor Luderitz rijden we naar het kerkhof en lopen dan naar de achterliggende
graniet heuveltjes, de meeste planten die hier staan zijn dood of volledig ingedroogd,
we zoeken op een Lithops optica site naar deze plantjes en vinden uiteindelijk maar
2 plantjes waar nog wat leven in zit, ook hier heeft de droogte van de laatste 3 jaar
toegeslagen, wat toch opmerkelijk is zo vlak aan de kust.
In Luderitz rijden we naar de Kratzplatz Accomodation, een gezellig onderkomen met
een prima restaurant, we maken nog een wandeling door het stadje waar weinig te
beleven is en doen wat boodschappen, 's avonds gaan we lekker eten in het Barrels
restaurant en besluiten deze interessante dag met een drankje.
vandaag 293 km.

Donderdag 12 okt. Luderitz – Kolmanskop – Aus – Maltahohe.
We hebben inmiddels de bevestiging van de Hammerstein lodge gekregen voor 2
nachten, en passen onze route hier op aan, na een goed ontbijt pakken we in en
laten Luderitz achter ons, na 10 km op de B4 slaan we rechtsaf naar Kolmanskop,
hier is ooit de diamantwinning begonnen, nu is het een spookstadje annex
openluchtmuseum, we maken hier veel foto's van de ouwe gebouwe die door de
oprukkende zandduinen onder gestoven worden, de enige plant die hier groeit is
Augea capensis, vervolgens rijden we door naar Aus en doorkruisen opnieuw de
Namib woestijn.

Kolmanskop
Bij Aus draaien we noord de
C13 op, na 2 km de eerste stop
aan deze weg, op het vlakke
terrein vinden we hier een
aantal Euphorbia namibensis,
een medusa hoofd vorm, in een
grote stofwolk gaan we verder
noord en na 20 km de volgende
stop, hier moet Euphorbia juttae
groeien, we vinden er echter
geen, wel een skelet van een
Oryx, dit geeft al aan hoe droog
het hier is. Na 60 km gaan we
opnieuw de wei in voor Euph.
namibensis, maar ook hier niks
meer te vinden op een enkele

Euphorbia namibensis

Aloe dichotoma en Euph. virosa na, dan rijden we door naar Helmeringhausen en
gaan nu verder noord de C14 op.
We rijden nu over een grote kale hoogvlakte, geen groen sprietje te zien, allen dode
pollen en struiken, dus rijden we in een ruk door naar Maltahohe, hier aangekomen
zoeken we de Hammerstein lodge, volgens Google maps bij de brug, maar deze
gegevens kloppen niet, we vragen wat rond maar worden weinig wijzer en worden
ook nog eens verkeerd gestuurd, dan ook nog een lekke voorband, die we met hulp
van enkele lokale jongens verwisselen.
We zijn er inmiddels achter dat de Hammerstein lodge 90 km verderop ligt, aan de
C19 naar Sesriem, het is intussen donker dus besluiten we om hier te overnachten,
we vinden onderdak bij Kajorma B&B, een prima accomodatie, bij een ander hotel is
ook een restaurant waar we nog lekker kunnen eten, en zo komt alles weer op zijn
plaats, na een paar biertjes gaan we om half 12 slapen.
vandaag 450 km.
Vrijdag 13 okt. Maltahohe – C19- Hammerstein Lodge (Sesriem).
Intussen hebben we de juiste weg naar de Hammerstein Lodge getraceerd, de route
op Google maps blijkt erg verouderd en is afgesloten, na een uitgebreid ontbijt en
wat administratie, rijden we de C14 een stuk terug en gaan dan rechts de nieuwe
C19 op naar het westen, het eerste stuk gaat nog steeds over de kale hoogvlakte,
als de weg gaat dalen stoppen we aan een kloof met grote zwarte rotsen, hier vinden
we een aantal Cyphostemma seitziana, een klein blijvende soort tot 1 meter hoog,

Cyphostemma seitziana

verder grote pollen Monsonia
ciliaris die net beginnen te
bloeien, van een andere
Monsonia liggen er alleen dode
planten, verder ook weer
Euphorbia virosa, het is vandaag
ook flink warm aan het worden,
dus doen we rustig aan.
Wat verder rijden we de
Zarishoogte pas af, en zien net
voorbij een camping een
steenachtige heuvel vol Euph.
virosa, het hek is echter te hoog
Monsonia ciliaris
om er bij te komen, begin van de
middag komen we eindelijk in de
Hammerstein Lodge aan, een heel luxe onderkomen met zwembad, de rest van de
middag relaxen we wat met een koud biertje, om 5 uur gaan we met een gids naar
een parkje met grote katachtigen, we maken hier mooie foto's van de Caracal,
Cheeta en Luipaard, 's avonds schuiven we weer aan bij een uitgebreid buffet met
enkele lekkere wijntjes, daarna gaan we al vroeg slapen,
vandaag 100km.

Wordt vervolgd.

