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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 
 

 

Website :  

www.zeeculenta.nl           
                                  

Facebook : 

 

  www.facebook.com/zeeculenta 
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http://www.facebook.com/zeeculenta


Uitnodiging voor de bijeenkomst te houden op vrijdag 31 mei 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. Rondvraag. 
 
4. Lezing door Bertus Spee over Namibië deel 1 
 
5. Pauze en plantenverloting, de planten zijn afkomstig van Han Mesu. 
 
6. Vervolg lezing Bertus Spee. 
 
7. Sluiting. 
 
 
Namens het bestuur, Herman Weezepoel. 

 
 

 Data clubbijeenkomsten 2019 

31 mei 
Lezing door  
Bertus Spee 

27  
.september 

Kunstlicht door  
Diederik Quaars 

28 juni 
Op locatie bij  
Kees de Bonte 

25 oktober 
Plantenshow  
vreemde vormen 

30 augustus 
Plant v.d. maand 
Echeveria 

29 november 
Fotowedstrijd,  
foto’s eigen leden 

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 vrijdag 26 april 2019. 
Even na achtten opent Kees de Bonte deze bijeenkomst, met kennisgeving 
afwezig zijn Bea van IJzendoorn en Ad Uijtdewilligen, aanwezig zijn 19 
personen dus een drukbezochte avond. 
We beginnen met de extra verloting hiervoor zijn een drietal prijzen 
beschikbaar gesteld door Han Mesu en Bertus Spee. 
Verslag van de vorige bijeenkomst wordt zonder op of aanmerkingen 
goedgekeurd en er zijn geen ingekomen stukken behalve dan de 
gebruikelijke afdelingsbladen welke gelijk zijn doorgemaild. 
Koos de Meij vertelt dat hij uit de landelijke jubileumcommissie is gestapt en 
waarom hij dit heeft gedaan. 
Het woord is aan Han die ons vanavond vertelt over waarom we zouden 
kunnen enten en laat ons ook zien hoe hij dit doet.  
Voor diegene die het willen is hij bereid om na een afspraak bij hem thuis dit 
nogmaals te demonstreren. 
Tijdens de rondvraag word de bezetting voor de groenmarkt in Goes 
geregeld, dit worden ondergetekende en Joke van Lavieren.  
Verder laat ondergetekende nogmaals weten volgend jaar te willen stoppen 
met zijn taak als secretaris na van 2002 tot en met 2010 en daarna nog een 
keer vanaf 2015 tot eind dit jaar dit te zijn geweest, hij hoopt dat er iemand is 
die het van hem over wil nemen. 
Bertus laat weten dat hij nog vierkante potten heeft van de club en Koos heeft 
hier wel belangstelling voor. 
Tijd voor de pauze, in het programma stond ook een plantenverloting vermeld 
maar dat is een foutje van ondergetekende geweest. 
Na de pauze is het de beurt aan Piet van de Vrede, hij vertelt ons iets over 
het geslacht Thelocactus en laat ons ook zien hoe de planten eruit zien.  
Opvallend is dat het geslacht op zich niet zo groot is maar mocht je alle 
verschillende namen die je tegen kunt komen willen verzamelen dan wordt 
het geslacht opeens wel vier keer zo groot, dit vanwege de vele synoniemen 
voor dezelfde planten.  
Half elf geweest en is het weer tijd om de avond af te sluiten. 
Herman Weezepoel, secretaris. 

 

 
 

Reisverslag Namibie 2017, 
Bertus Spee. 
 
Woensdag 25 okt.  Omuthiya – Etosha N.P. – Okoukuejo – Outjo. 
Vanochtend weer licht bewolkt, na het ontbijt laten we Omuthiya achter ons en 
rijden weer naar Andoni, hier opnieuw registreren waarna we doorrijden naar 
Namutoni, boven de grote vlakte komt nu ook de zon door en wordt het snel 
warm, nu rijden we helemaal door naar het westen, we maken weer een aantal 
omloopjes en zien vandaag veel minder dieren, het is veel warmer dus zoeken 
ze ook beschutting, vlak voor Halali passeren we enkele rotsheuvels, hierop 



groeien talrijke Sterculia africana en andere planten, helaas moeten we 
verplicht in de auto blijven, na een lange arme rit komen we bij Okoukuejo aan, 
nog een laatste ritje naar enkele drinkplaatsen, deze staan bijna droog, en de 
dieren zijn behoorkijk ver weg te zien. Daarna rijden we naar de zuidwest 
ingang van het park, hier gaan we zuidwaarts via de C38 richting Outjo, na 110 
km kaarsrechte weg door veeteelt gebied komen we in Outjo aan, hier vinden 
we al snel onderdak in The Farmhouse, midden in het rustige stadje, we 
betrekken een enorm grote 
kamer en boeken voor 2 
nachten, we wandelen nog wat 
rond en doen boodschappen, 
dan is het tijd voor een biertje, 
donkere wolken pakken zich 
samen boven het stadje, een 
onweersbui met hagel en wat 
regen is ons deel, na het 
avondeten en een flesje wijn 
gaan we, moe van weer een 
erg warme dag, tevreden 
slapen,  
vandaag 375 km. 
 

 

Sterculia africana 

 

The Farmhouse 



Donderdag 26 okt.  Outjo – omgeving oost en west – Outjo.                           
Vroeg uit de veren en na een ontbijtje klaar 
voor een nieuwe dag, de zon schijnt al 
volop en een warme dag ligt in het 
verschiet, we rijden eerst de C35 een paar 
km op naar het noorden,                                 
hier kijken we bij enkele interessante 
heuvels, we worden bijna opgevreten door 
de vele vliegen en gaan eerst flink smeren, 
daarna een nieuwe poging, we klimmen de 
rotsige en dichtbegroeide heuvel een 
stukje op, er groeien talrijke mooie 
Sterculia africana en ook Obetia 
carruthersianum, geen succulenten hier, de 
naastgelegen heuvel toont allemaal 
hetzelfde, dan rijden we terug naar de 
kruising bij Outjo en gaan dan oost de C39 
op, bij de eerste zijweg gaan we links en 
rijden hier noordwaarts richting heuvelrug  
verderop, we kijken op een heuvel rond en 
groeit ook weer hetzelfde plus enkele Aloe 
littoralis en Sesamothamnus guerichii,   

 

Sesamothamnus guerichii 

 

Aloe littoralis 



aan het einde van deze weg keren we terug naar de C39 en gaan verder oost, 
hier passeren we een heel groot terrein dat helemaal afgebrand is, na 30 km  
gaan we links de D2761 op en rijden opnieuw naar een heuvelrug, het wordt 
hier wat groener, veel bomen en struiken beginnen uit te lopen, ook hier is niks 
nieuws te vinden, zoals overal loopt er ook veel vee.Terug naar Outjo en dan 
westwaarts richting Khorixas, langs deze weg spotten we regelmatig enorme 
Sesamothamnus guerichii, maar ook hoge hekken rond de grote farms, de 
interessante heuvels zijn onbereikbaar, na 30 km  gaan we zuid de D2762 op 
en rijden verderop een groot dal in, op de hellingen langs de weg is ook niks 
opvallends te zien, we rijden deze weg nog 30 km af en keren dan terug, op de 
kalkrijke ondergrond is niks te vinden, ten noorden van deze weg liggen de 
steile Fransfontein bergen  wat nog mooie landschaps foto's oplevert, terug op 
de C39 nog een laatste stop bij een kalkachtige heuvel, hier staan weer 
enorme Sesamorhamnus guerichii tussen de doornige struiken, door de hitte 
van bijna 40 graden overmand rijden we terug naar ons hotel, hier brengen we 
de rest van de middag door op het schaduwrijke terras met een koud biertje.                                                                                                                                         
Vandaag 236 km. 

 
Vrijdag 27 okt.  Outjo – Waterberg plateau – Otjiwarongo. 
Na een ontbijtje en koffie laden we de koets in en laten The Farmhouse achter 
ons, het is zonnig en warm, we rijden zuidwaarts de best nog grote stad uit en 
draaien dan de M63 op richting Kalkfield, al vlug passeren we een steenachtige 

 

Omgeving Outjo 



heuvelrug en spotten hier aan de 
oostkant een aantal heel grote 
Pachypodium lealii, terwijl aan 
dewestkant van deze heuvel ook nog 
Sesamothamnus groeit, we zoeken 
nog een poosje rond maar vinden 
niks anders meer, dan verder zuid 
over de gravelweg die zo vlak is als 
een biljart, het omliggende terrein 
wordt ook steeds vlakker, we komen 
bij de D2427 en gaan dan links naar 
het oosten, we passeren enkele 
grote farms, alles is hier veeteelt, 
halverwege kijken we op een stenig 
heuveltje en hier groeien een aantal 
Aloe littoralis, aan het eind van deze 
weg gaan we links de D2505 op, al 
vlug rijden we tussen wat grote 
heuvels door en kijken of we hier op 
kunnen, dit gaat niet erg best tussen 
het hoge gras en de grote 
rotsblokken, de hellingen staan vol 
met grote Sterculia africana, we 
rijden deze weg verder af en zien 
verderop talrijke grote plassen, het 
heeft dus pas flink geregend. 
Uiteindelijk komen we op de B1 uit 
en rijden dan zuid naar Otjiwarongo, 
dit is in 6 jaar tijd een grote stad 
geworden, aan de zuidrand van de 
stad melden we ons vervolgens bij 
het Out of Africa Guesthouse, hier 
hebben we een kamer geboekt via 
internet. Het is nog vroeg in de 
middag en we besluiten om door te 
rijden naar het Waterberg Plateau 
Park, via de B1, C22 en D2512 rijden 
we in een uurtje naar deze enorme 
tafelberg, in het park aangekomen 
rijden we omhoog naar het begin van 
de wandelroute, deze loopt 100 
meter omhoog tot boven op het 
plateau,het is hier ook behoorlijk 
warm maar onder de bomen is wat 
schaduw en we doen het op ons 

 

Pachypodium lealii 

 

Aloe littoralis 



gemak, onderweg zien we ook weer Obetia carruthersianum, binnen een uurtje 
zijn we boven en genieten van het uitzicht, je kunt hier wel 50 km ver kijken, de 
afdaling gaat een stuk sneller, en na een lekker ijsje rijden we terug naar ons 
hotel, rond 6 uur zijn we terug en drinken een welverdiend biertje. Om 7 uur 
schuiven we aan bij het uitgebreide buffet, het is moeilijk keuze te maken 
zoveel staat er, we maken er een gezellige avond van, en het is al vrij laat als 
we ten rusten gaan. 
Vandaag 287 km. 

 
 
 
 

 

Wordt vervolgd. 

 

Waterberg Plateau 



 



 


