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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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Uitnodiging voor de bijeenkomst te houden op vrijdag 22 maart 2019 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. Zaaien door Han Mesu. 
 
4. Rondvraag. 

 
5. Pauze en plantenverloting,  planten komen van Kees de Bonte. 

 
6. Uitdeling zaden voor de zaadwedstrijd. 

 
7. Hoe gaan we zelf zaaien. 

 
8. Sluiting. 

 
Namens het bestuur, Herman Weezepoel. 
 

 Data clubbijeenkomsten 2019 

22 maart Zaaien, zaaiwedstrijd 30 augustus 
Plant v.d. maand  
Echeveria 

26 april  
Enten en stekken,  
Plant v.d. maand Thelocactus 

27 september 
Kunstlicht door  
Diederik Quaars 

31 mei Lezing door Bertus Spee 25 oktober 
Plantenshow  
vreemde vormen 

28 juni Op locatie bij Kees de Bonte 29 november 
Fotowedstrijd,  
foto’s eigen leden 

11 mei    Groenmarkt in Goes 

18 mei    Open dag van de afdeling Zeeland 

Dit alles onder voorbehoud en aanpassingen gedurende het jaar zijn mogelijk. 

 
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 
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Kort verslag van de bijeenkomst gehouden op vrijdag 22 februari 2019. 
 
Met kennisgeving afwezig zijn 7 leden, aanwezig zijn er 12.  
Vanavond is Piet van de Vrede voorzitter omdat Kees de Bonte niet aanwezig 
kon zijn.  
We beginnen met de extra verloting er zijn een 3-tal planten, een zakje 
Tsjechische cactusspeldjes, een Verkade album deel over vetplanten en vijf 
porties zaad van Pelecyphora valdeziana, verder nog twee stekken van 
Hildewinteria colademoninis, dus voor iedereen is er een prijs.  
Er zijn geen ingekomen stukken of ander nieuws op het verslag van de vorige 
keer nog deze aanvulling van Han Mesu kreeg de afdeling een aantal 
cactusboeken hiervan is er 1 gelijk doorverkocht opbrengst ging naar de 
clubkas de anderen zullen aan de bibliotheek worden toegevoegd behalve 
diegene welke we al hebben. 
Verder nog een korte discussie of namen nu wel of niet genoemd mogen 
worden in de notulen en verslagen. 
Dan is het de beurt aan Han met zijn verhaaltje over de Pelecyphora 
valdeziana, een plantje dat niet echt moeilijk is te houden en zeker een mooie 
aanwinst is voor iedere verzameling. 
Rondvraag Riet de Voogd laat weten wel de bibliotheek bij te willen houden ze 
zal eerdaags samen met ondergetekende de aanwezige boeken gaan 
inventariseren zodat er weer een up-to-date lijst is. 
Na de pauze gaan we verder met een quiz gemaakt door Piet met vragen uit 
de Succulenta’s van 2017, leuke quiz waarbij de meeste aanwezigen toch wel 
een voldoende haalden. 
Dan is het bijna half elf en sluit Piet deze bijeenkomst. 
 
Herman Weezepoel, secretaris. 
 
 
Afdelingscontributie 2019 
 
Na controle is gebleken dat een aantal leden de contributie voor 2019 nog 
niet heeft overgemaakt of op andere wijze heeft betaald. 
Daarom het verzoek, wilt u a.u.b. zo spoedig mogelijk de € 20,- contributie 
overmaken op : 
Bankrekening NL39 INGB 0002 6454 78 
t.n.v. Succulenta Zeeland te Middelburg. 
 
Alvast bedankt voor u medewerking. 
Piet van de Vrede, penningmeester 
 
 
 
 



Reisverslag Namibie 2017, 
Bertus Spee. 
 
Donderdag 19 okt.  Uis- -Brandberg- White Lady paintings – Uis. 
 
Een zonnige dag breekt aan, we worstelen weer een flink ontbijt naar binnen en 
rijden vervolgens naar de Brandberg via de D2359, onder aan het enorme 
bergmassief kunnen we mee met een excursie naar de White Lady pantings,  

deze 2000 jaar oude petrogliefen 
zijn beschermd en alleen 
toegankelijk met een gids, we 
lopen  2.5 km door de Tsibab 
kloof die langzaam stijgt en 
tussen enorm grote rotsblokken 
door kunnen we bij de mooie 
tekeningen komen, na de nodige 
foto's klimmen we nog een stukje 
omhoog want onze gids heeft 
hoger op de hellingen een 
woestijn olifant gespot, dit is wel 
heel bijzonder, rond 11.45 uur zijn 
we terug van de flinke wandeling 
en rijden even later een weggetje 

 

Brandberg 

 



op dat onder langs de Brandberg 
loopt, op een schaduwrijk plekje 
lunchen we hier en klimmen dan 
nog een poosje rond op de lagere 
heuvels onderaan het 
bergmassief, aan planten valt het 
tegen hier aan de oostkant, we 
tellen een 3 tal soorten 
Commiphora, saxicola, wildii en 
ook Euphorbia virosa, verder 
alleen gras, de landschappen zijn 
echter de moeite waard en heel 
fotogeniek. 
Dan rijden we terug naar Uis 
waar we rond 3 uur arriveren, 
mooie tijd voor een koud biertje, 
het is te warm om nog wat te 
ondernemen, we relaxen wat en 
zien ook kans om enkele hotels 
te boeken verder naar het 
noorden, hiervoor moeten we 
onze route wat aanpassen, we 
rijden nu noordwaarts via 
Kamanjab en liggen nog steeds 
op schema. 's Avonds dineren we 
met een lekker wijntje en hebben 
er zo weer een mooie dag 
opzitten. 
Vandaag 74 km. 
 
Vrijdag 20 okt..   Uis – Twyfelfontein – Khorixas – Kamanjab. 
 
Om half 9 vertrekken we uit Uis, 
het wordt weer een warme 
zonnige dag, we rijden 
noordwaarts de D2319 op en 
doorsteken verderop het grote dal 
van de Ugab rivier, de weg loopt 
door een mooi gebied, na 60 km 
gaan we links de D2612 op 
richting Twyfelfontein, langs deze 
weg spotten we op een 
steenachtig heuveltje een aantal 
grote Sesamothamnus guerichii, 
de bloeiwijze lijkt veel op die van 
Pachypodium, vlak voor 
Twyfelfontein passeren we enkele 

 

 

 

Commiphora 

 



doleriet heuvels en hier groeien 
prachtige Moringa quinqueloba 
met opvallende witte stammen, 
hier gaan we opnieuw links de 
D3254 op en rijden door mooie 
landschappen naar het eind van 
deze weg, we kijken wat rond bij 
de bekende Organ pipes, een 
aparte rotsformatie in een kloofje, 
dit valt wat tegen en er groeit ook 
weinig, alleen Commiphora. 
Terug op de D2612 rijden we 
verder west en komen dan op de 
C39 uit, hier gaan we oostwaarts 
richting Khorixas, deze weg loopt 
door een groot dal waar ook een 
Petrified Forest ligt, we rijden een 
zijweggetje op en kijken rond bij 
de versteende boomstammen, 
hier groeien ook een aantal 
Welwitschia mirabilis, allemaal 
vrij kleine planten en ook 
Trichocaulon triebneri. We 
vervolgen onze weg door het dal 
en gaan dan een hoogvlakte op, 
het landschap verandert nu in 
grasland dus rijden we door naar 
Khorixas, door het stadje heen 
draaien dan noordwaarts de C35 
op, na een paar km passeren we 
een heuvel die vol staat met 
enorme Aloe littoralis, van jonge 
planten tot wel 5 meter hoog, hier 
kijken we wat rond en zien ook 
weer Sesamothamnus guerichii. 
Weer verder naar Kamanjab 
mooie heuvels maar ook veel 
hoge hekken langs de weg, 
overal in dit gebied zien we ook 
enorme termietenheuvels tot wel 
5 m hoog, vlak voor Kamanjab 
nog een mooie heuvel en hier 
kunnen we wel op, hier groeit 
Euphorbia virosa en Sterculia  
quinqueloba, deze staan net in 
bloei, hier wordt ook veel 
brandhout gekapt door de lokale 
bewoners, veel struiken en 

 

Sterculia quinqueloba 

 

Sesamothamnus guerichii 



bomen zijn flink beschadigd. 
Kamanjab is maar een klein 
plaatsje met maar 4 straten,  
Oase Garni Guesthouse waar we 
gereserveerd hebben is snel 
gevonden, we krijgen hier een 
eenvoudige kamer en zijn de 
enige gasten, na de warme dag 
gaat een koud biertje er goed in, 
om 7 uur gaan we naar het 
restaurant en eten hier uitstekend 
waarbij ook de nodige wijn vloeit, 
het kost weinig moeit om 
vervolgens in slaap te komen,  
vandaag 346 km. 
 
Zaterdag 21 okt.  Kamanjab – Opuwo. 
 
Na een lekker ontbijt koersen we 
via de C35 verder noord, we 
passeren diverse rotsachtige 
heuvels en maken een stop, ook 
hier weer de witte Sterculia 
quinqueloba en Sterculia africana, 
voor het eerst zien we nu ook 
enkele enorme  
Pachypodium lealii van 5-6 meter 
hoog, sommige staan in bloei, en 
Sesamothamnus guerichii maakt 
het feest compleet. Na zo'n 100 
km gaan we links de D3709 op en 
rijden binnendoor naar Opuwo, de 
gravelweg voert onderlangs een 
berggebied en op de heuvels vlak 
aan de weg zien we overal weer 
Pachypodium lealii, Sterculia 
africana en Senicio grandiflora, 
ook spotten we hier enkele 
Fockea multiflora die een dikke 
caudex vormt, aan het einde van 
deze interessante weg komen we 
op de C41 uit, en rijden nu nog 25 
km naar Opuwo, we komen al 
vroeg in de middag in deze wat 
grotere stad aan en gaan op zoek 
naar het P Wake Guesthouse, na 
wat vragen is het snel gevonden, 
een eenvoudig en vrij nieuw hotel 

 

Pachypodium lealii 

 

 

Kamanjab 



waar nog aan nieuwe huisjes gebouwd wordt, het is hier erg warm, boven de 35 
graden dus lopen we het stadje in op zoek naar een koud biertje, uiteindelijk vinden 
we een prima restaurantje aan het andere eind van het stadje, en uitgedroogd van 
de warme wandeling genieten we van enkele pullen koud bier, daarna lopen we 
terug naar het hotel, de temp. loopt nu naar de 40 graden, we frissen ons wat op en 
om 7 uur gaan we met de auto terug naar het restaurant om te eten en drinken, deze 
maal buiten op een overdekt terras,  om 10 uur rijden we terug naar ons onderkomen 
en uitgeput van de hitte gaan we al snel slapen, vandaag 238 km.   
 

 

 

 

 

 
Wordt vervolgd. 

 

Aloe littoralis 



 



 


