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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. 
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Kees de Bonte Voorzitter 
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Piet van de Vrede 
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Uitnodiging voor de bijeenkomst te houden op vrijdag 26 april 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. Enten en stekken door Han Mesu. 
 

4. Rondvraag. 
 

5. Pauze en plantenverloting. 
 

6. Plant van de maand Thelocactus, door Piet van de Vrede. 
heb je planten van dit geslacht neem ze mee. 
 

7. Sluiting. 
 
Namens het bestuur, Herman Weezepoel. 
 

 Data clubbijeenkomsten 2019 

  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 

mailto:herman05@xs4all.nl


Kort verslag van de bijeenkomst gehouden op 22 maart 2019. 
 
Met kennisgeving afwezig zijn Joke van Lavieren, Ad en Ria Uijtdewilligen en 
Ria de Graaf. Aanwezig zijn 15 leden. 
Extra verloting er zijn verschillende prijzen beschikbaar namelijk een jaargang 
Succulenta’s, 2 losse Succulenta’s, een tweetal plantjes en een pot 
duizendschonen geschonken door verschillende leden. 
Notulen of kort verslag van de vorige bijeenkomst zonder op of aanmerkingen 
goedgekeurd. 
Ander nieuws is dat de deelnemers aan de open dag van de afdeling op 18 
mei bezoek kunnen verwachten van een bus met rond de 25 liefhebbers uit 
Turnhout en West-Brabant, een aantal deelnemers geeft aan dat ze dit aantal 
niet in een keer aankunnen en iemand laat weten geen prijs te stellen op 
zoveel bezoekers tegelijk.  
Bertus Spee zal onze afdeling vertegenwoordigen op de algemene 
ledenvergadering in Oudenbosch. 
Dan is het de beurt aan Han Mesu hij vertelt ons hoe hij zaait, wat de 
samenstelling van zijn zaaigrond is en de manier van zaaien, hij zegt dat dit 
zijn manier is maar dat er ook andere mogelijkheden zijn. 
Voor we aan de pauze beginnen heeft Kees de Bonte nog een vragenlijst 
uitgedeeld om in te vullen hoe de andere leden zaaien.  
Na de pauze en plantenverloting (opbrengst € 17,50) zal hij aan de hand van 
opvallende antwoorden en discussie hierover leidden.  
Hierbij komt naar voren dat er ook onder kunstlicht goede resultaten kunnen 
worden behaald en dat de winterperiode voor de meeste aanwezigen de 
moeilijkste periode is om de zaailingen door te krijgen.  
Verder blijken zwarte vliegjes oftewel sciaravliegjes moeilijk te bestrijden.  
Verder deelt Piet van de Vrede de zaden uit voor de zaaiwedstrijd, er wordt 
afgesproken het zaairesultaat mee te nemen naar de bijeenkomst in oktober. 
Tot slot worden er nog potten verkocht, deze zijn geschonken door Han Mesu 
de opbrengst hiervan is € 32,50 voor de clubkas. 
Tegen elf uur wordt deze bijeenkomst dan afgesloten. 
 
Herman Weezepoel, secretaris. 
 

Reisverslag Namibie 2017, 
Bertus Spee. 
 
Zondag 22 okt.  Opuwo – Epupa falls – Opuwo. 
 
Vanochtend is het bewolkt en nog lekker koel, dit zal echter niet lang duren, er is 
vandaag geen ontbijt dus zetten we zelf koffie en eten een paar droge boterhammen, 
hierna gooien we de tank vol en rijden noordwaarts via de D3700 het nog stille stadje 
uit, de gravelweg is in tegenstelling van eerdere berichten goed te berijden, zo 
schieten we flink op en bij Okongwati steken we de droge Omuhonga rivier over, hier 



groeien enorm veel mooie blauwe Makalani palmen (Hyphaene petersiana), na 100 
km rijden we om de Zebra mountains heen en spotten dan de eerste Adansonia 
digitata, de afrikaanse Baobab, indrukwekkende bomen waarvan sommige net 
beginnen uit te lopen.                                                                                                                             
Na 3 uur rijden komen we aan bij de Kunene rivier, deze vormt tevens de grens met 
Angola, en dit is ook het noordelijkste punt van Namibie, we rijden het rivierdal in en 
komen dan bij het  Epupa Camp, er is niks te beleven, gelukkig kunnen we hier wel 
een koud biertje krijgen, het is inmiddels weer erg warm aan het worden, we kijken 
nog een uurtje rond bij de 
grote watervallen en komen 
zelfs hier nog Hollanders 
tegen, er stroomt weinig water 
door de rivier, en we horen 
later dat er stroomopwaarts 
een grote stuwdam bebouwd 
is, de talrijke Baobabs en 
Makalani palmen zijn dus aan 
het verdrogen, deze mooie 
plek lijkt dan ook ernstig 
bedreigd als er niet meer 
water komt. Boven op een 
uitkijkpunt praten we nog met 
een vriendelijk meisje dat hier 
woont, ze spreekt goed 

 

Adansonia digitata 

 

Trichocaulon 



Engels en weet veel van de 
omgeving, ze wonen hier heel 
eenvoudig in een paar 
gammele hutjes, het enige wat 
ze hebben zijn 2 pannen, ze 
koken elke dag een potje van 
maismeel en bonen, we geven 
ze dan maar wat geld, kunnen 
ze een extraatje kopen. 
Onderaan enkele heuvels zien 
we dan talrijke grote groepen 
Trichocaulon parviflora groeien, 
een onverwachte vondst, deze 
planten hebben het ook moeilijk 
en snakken naar water, verder 
zien we ook nog Euph. virosa 
en Cyphostemma uter. Rond 2 
uur beginnen we aan de terugrit 
en maken nog korte stopjes bij 
enkele Adansonia's, vlak voor 
Okongwati kijken we nog op 
een rotsachtig terrein bij de 
rivier en vinden hier een aantal 
Adenium boehmianum en 
Pachypodium lealii, het stikt 
hier van de vervelende vliegen, 
tegen de avond zijn we weer 
terug in Opuwo, hier gaan we 
gelijk naar het restaurant, de 
warmte heeft zijn tol geeist dus 
moeten de nodige calorieen 
aangevuld worden, daarna 
gaan we al bijtijds slapen. 
Vandaag 402 km gravelweg 
gereden, een nieuw record. 
 

Maandag 23 okt.  Opuwo – 
Ondwanga – Omuthiya. 
Ook vanmorgen bewolkt, dus 
flink wat koeler, nu is er wel 
ontbijt en koffie en kunnen we 
weer nieuwe uitdagingen aan, 
na een tankbeurt laten we 
Opuwo achter ons en rijden 
oostwaarts via de C41 richting 
Ondangwa, het terrein wordt 
steeds vlakker en kaler, overal 
wordt vee gehouden, en ook 

 

Cyphostemma uter 

 

Pachypodium lealii 



zien we tientallen kuddes geiten 
die alles opvreten wat er nog 
groeit, we passeren de moderne 
stad Ongwediva en rijden nu via 
de B1 verder zuidoost, de lucht 
wordt nu donker en we krijgen 
onweer met enkele regenbuitjes, 
verderop is het weer droog, 
overal in dit gebied groeien de 
blauwe Makalani palmen, verder 
alleen gras, via Ondwanga rijden 
we door naar Omuthiya, hier 
komen we half de middag aan, 
we zien dat hier enkele hotels 
zijn en rijden een rondje door het 
kleine stadje, we komen bij het  
Torpoh Guesthouse terecht, alles 
is hier splinternieuw en we 
kunnen een mooie kamer krijgen 
voor weinig geld, dus boeken we 
voor 2 nachten, na een biertje 
 rijden we nog 25 km zuidwaarts 
naar Andoni, hier is de noord 
ingang van het Etosha Nationaal 
Park,  

 

Makalani palmen 

 

Torpoh Guesthouse 

 

 

Markt in Omuthyia 



we informeren  hoe alles hier in zijn werk gaat, morgen kunnen we de hele dag het 
park in. Terug in Omuthyia kijken nog wat in het dorp rond, er is weinig te beleven, 
wel veel barretjes en drankwinkels, we vinden ook nog een eettentje en vullen hier 
onze knorrende magen, als laatste  nog wat administratie en een afzakkertje voor het 
slapen,  
vandaag 401 km. 
 

Dinsdag 24 okt.  Omuthiya – Etosha N.P. – Omuthiya. 
 
Na een prima ontbijt rijden we 
terug naar Andoni en laten ons 
registreren bij de ingang van het 
park, dit gaar heel serieus, het is 
hier erg stil, geen toeristen, die 
zitten allemaal aan de zuidzijde 
van het park. De temperatuur is 
prima, ook is het wat bewolkt, we 
rijden het immense park in over 
een grote grasvlakte en zien al 
gelijk talrijke dieren, wildebeesten 
en zebra's, springbokkies en 
spiesbokken, verderop komen we 
op een hoger gelegen en 
bosachtig terrein en hier lopen 
een aantal giraffen.  
Na 40 km komen we aan bij 
Namutoni, hier betalen we de 
entree bij de zuidoost ingang,  het 
is hier veel drukker, nu rijden we 
westwaarts verder het park in, er 
zijn overal zijweggetjes dus 
kammen we het hele gebied uit, 
dan komen we bij een meertje en 
blijven hier een uurtje staan, het is 
een komen en gaan van allerlei 
dieren die komen drinken, we 
zien giraffen, koedoe's, 
hartebeesten enz. later rijden we 
een andere route en komen hier 
een Afrikaanse olifant tegen die 
vlak voor de auto oversteekt, heel 
indrukwekkend, we rijden ook nog 
langs de Etosha pan, een enorm 
drooggevallen binnenmeer van 60 
bij 120 km.     Na 40 km keren we 
om en rijden terug naar 
Namutoni, hier steekt en nog een 
kudde giraffen vlak voor ons de 

 

 

 



weg over, deze dag kan niet meer stuk.  
Eind van de middag rijden we het park weer uit, en terug in ons hotel drinken we een 
welverdiend biertje, 's avonds kunnen hier ook eten en ze maken een prima maaltijd 
voor ons, en zo komt deze superdag tot een goed eind,  
vandaag 256 km. 

 

 

 

 

 

 

Wordt vervolgd. 

 



 



 


