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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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Uitnodiging voor de bijeenkomst op  
vrijdag 28 juni 2019, aanvang 19.30 uur. 
 
Dit keer gaan we op (herhalings)bezoek bij : 
 
                                                   Kees de Bonte, 
                   Lepelstraat 13, 
                                                   4354 KH  Vrouwenpolder. 
 
Er is geen programma we gaan er gewoon een gezellige avond van maken. 
 
 
Namens het bestuur, Herman Weezepoel. 
 

 
 

 Data clubbijeenkomsten 2019 

  
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.  
  

       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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Reisverslag Namibie 2017, 
Bertus Spee. 
 
Zaterdag 28 okt.  Otjiwarongo – Kalkfield – Okahandja. 
Lekker uitgeslapen gaan we aan het welgevulde ontbijt buffet, om half 8 pakken 
we in en na een tankbeurt gaan we over de B1 verder zuid, na 60 km draaien we 
rechts de D2483 op, een onverharde weg richting Kalkfield, aan het begin van 
deze weg spotten we een metersgrote groep van Sanseveria pearsonii, al vlug  

komen we aan de poort van het Mount Etjo Safari park, hier rijden we doorheen,  

Kort verslag van de bijeenkomst gehouden op vrijdag 31 mei 2019. 

Om tien over acht opent onze voorzitter Kees de Bonte deze bijeenkomst. 

Met kennisgeving afwezig is Frank Mous, aanwezig zijn 20 personen onder wie 

vier nieuwe gezichten die naar aanleiding van de open dag op 18 mei eens 

kennis komen maken. 

Verder met de extra verloting er zijn schalen, een paar tijdschriften, 2-tal 

vetplanten en een 3-tal cactussen beschikbaar gesteld door Han Mesu, Kees de 

Bonte, Bertus Spee en Riet de Voogd waarvoor dank. 

Verslag vorige bijeenkomst word goedgekeurd, waarna we even terugkijken op 

de open dag, de deelnemers vonden het een geslaagde dag 

bezoekersaantallen lagen tussen de 30 en 60 personen, behalve bij Leen Stolk 

deze had er maar één, hier hadden de lokale kranten het persbericht niet 

opgepakt, bij de andere was dit wel het geval wat dus duidelijk in het resultaat 

terug kwam. De bezoekers vonden het ook een mooie dag ze konden van alles 

vragen en daarom zo’n dag zeker voor herhaling vatbaar.  

Rondvraag; Han laat weten dat het resultaat van de verkoop op de Groenmarkt 

in Goes 150 euro was waarvan 40 euro naar de clubkas gaat, ondergetekende 

had er ook nog iets verkocht wat nog eens 4 euro oplevert voor de kas. Koos de 

Meij heeft ook nog een bijdrage voor de kas ivm een aankoop van potjes die van 

de vereniging waren, verder laat hij weten zich kandidaat te stellen voor de 

functie van secretaris m.i.v. 2020 omdat ondergetekende te kennen heeft 

gegeven ermee te willen stoppen, mochten andere leden zich ook kandidaat 

willen stellen dan kan dit natuurlijk ook nog. 

Bertus Spee laat weten een afspraak te hebben gemaakt met Evert Smienk over 

een te geven lezing, deze zal waarschijnlijk pas in 2020 plaatsvinden. 

Dan is het woord aan Bertus en begint hij met het eerste deel van de lezing over 

Namibië waar hij in 2017 is geweest, halverwege is het tijd voor de pauze en na 

de pauze is er de plantenverloting deze brengt vanavond 37 euro op plus 2 euro 

voor de PR-pot. 

Dan gaan we verder met het tweede deel van de lezing nadat Bertus is bedankt 

voor zijn verhaal wordt om elf uur wordt deze bijeenkomst afgesloten. 

Herman Weezepoel, secretaris. 

 



en aan beide zijden van de weg 
hoge hekken, op een mooie heuvel 
zien we enorme Cyphostemma 

currorii, we kunnen er niet bij komen, 
17 km voor Kalkfield rijden we het 
park weer uit en gaan dan links de 
D2414 naar het zuiden op, we 
komen nu weer langs dezelfde 
bergrug van de vorige weg, en 
opnieuw spotten we na 17 km de 
Cyphostemma's op een steile 
helling, nu kunnen we wel omhoog 
en maken een flinke klim tot bij de 
metershoge planten, deze staan 
volop in bloei, ook vinden we hier 
Anchusa capensis, Kalanchoe 
brachyloba, Cotyledon orbiculata, 
Senecio grandiflora, Boophane 
disticha en Sanseveria aethiopca. 
Na vele foto's dalen we af en rijden 
verder het mooie gebied in, een 
volgend heuveltje staat vol met 
Euphorbia virosa, in bloei en ook 

met zaadbessen, en ook weer 
Boophane disticha, enkelen staan 
ook in bloei. We vervolgen de rit en 
voorbij de Mount Etjo wordt het 

terrein vlakker, hier komen we aan 
de poort van het Erindi Nature Reserve, we laten ons registreren en rijden dan 
verder, de D2414 loopt hier dwars doorheen, al vlug spotten we een olifant  
langs de weg en verderop zebra's en giraffen, we rijden nog naar het bezoekers 
centrum en drinken hier een koud biertje, er is verder niks te beleven, dan rijden 
we het park weer uit en gaan verder oost over een enorm groot steppegebied, bij 
een doleriet heuveltje is de laatste 
stop van de dag, hier groeien talrijke 
grote Aloe littoralis, verderop komen 
we terug op de B1 en rijden nog 50 
km zuidwaarts tot bij Okahandja, we 
rijden naar het Okahandja Country 
Hotel en vragen of er plaats is, geen 
probleem en we betrekken een 
prachtige kamer voor 2 nachten, zo 
zijn we weer onder de pannen. 's 

avonds genieten we van een heerlijk 
dinner met gebakken zeetong, en 
een flesje wijn als besluit op deze 
sucsesvolle dag,vandaag 236 km   

 

Sanseveria pearsonii 

 

Cotyledon orbiculata 



 
Zondag 29 okt.  Okahandja – omgeving oost – Okahandja. 
Vanmorgen is het flink afgekoeld met veel wind, later op de dag wordt het opnieuw 
heet, na een super ontbijt met een halve meter boerewors, rijden we een stukje de 
B1 op, voorbij Okahandja gaan we dan links de D2102 op, een slechte weg leidt 
omhoog naar een mooi berggebied,, we rijden nu eerst naar het Von Bach 
stuwmeer, dit is tevens natuurgebied, na registratie bij de ingang rijden we een 
stuk om het grote stuwmeer heen, er is echter niks te vinden, alleen kale rotsen en 
hoog gras, hierna rijden we verder oost door mooie landschappen, waar we ook 
kijken er groeit niks bijzonders, verderop vlakt het terrein weer af, en bij de droge 
Swakop rivier die naar het stuwmeer loopt, wandelen we een paar km door de 
rivierbedding die zich tussen enorme rots richels door slingert, dit is wel enkele 
foto's waard, op enkele mooie hagedissen na is hier ook niks bijzonders te vinden, 
we zien ook weer enkele kuddes geiten die zich al vretend verplaatsen. Na 40 km 
keren we om en rijden terug naar Okahandja, verderop in de omgeving lijkt ook 
alles hetzelfde en er zijn ook geen zijwegen in de buurt, we rijden door Okahandja 
heen en kijken nog wat rond  bij een aantal souvenir kraampjes, ze verkopen 
allemaal dezelfde dingen. Na een late lunch houden we siesta en werken de 
administratie bij met een koel biertje binnen handbereik. Rond 4 uur komt er veel 

bewolking opzetten er dreigt slecht weer ten westen van ons, om half 6 begint het 
overal te rommelen en bliksemen, er valt een klein buitje en het koelt lekker af, na 
een uitstekende maaltijd zoeken we onze kamer op en brengen de avond door met 
gepaste vochtigheid, het blijft buiten nog uren lang rommelen maar de regen laat 

het afweten, om 12 uur gaan we slapen. 
Vandaag 80 km. 
 
 

 



Maandag 30 okt. Okahandja – Windhoek – Khomas  Hoghland – Windhoek. 
Prima geslapen en om 7 uur ontbijt met koffie, het is vandaag licht bewolkt en koel, 
naar het westen is al weer wat blauw lucht te zien, we pakken in en rijden via de 
B1 richting Windhoek, deze weg wordt helemaal verbreed tot 4 baans en heet nu 
de A1, we volgen de rondweg bij Windhoek en draaien dan west de C28 op, we 
laten de drukte weer achter ons, en even verder stopt ook het asfalt en gaan we 
op gravel verder, de weg klimt behoorkijk en nu rijden we het Khomas Hoghland 
op, een glooiend gebied doorsneden met talrijke kloven, na 60 km gaan we links 
de D1418 op en rijden zuidwaarts het immense gebied verder in, overal zien we  
farms en dus ook veeteelt, het eerste gedeelte van deze weg wordt veel gebruikt 
maar gaandeweg wordt het smaller en slechter, met behulp van Google maps 
kunnen we de doorgaande route volgen tussen de vele zijweggetjes, hier staat 
niks aangegeven. We maken enkele stopjes bij wat rotsachtige heuveltjes, er is 
echter niks te vinden op een enkele Aloe littoralis na, onze avontuurlijke route 
slingert alsmaar verder over heuvels en door dalen, en op het laatst is de weg nog 
maar een karrenspoor, we passeren ook talrijke hekken tussen de farms, na lange 
tijd verbreedt de weg weer geleidelijk en komen we voorbij een grote boerderij, het 
einde van de weg is nu nabij, en uiteindelijk komen we op de D1982 uit, hier rijden 
we een stuk richting Windhoek en draaien verderop rechts de C26 op, nu naar het 
zuidwesten, we volgen deze weg tot net voorbij de D1237, hier stoppen we bij een 
lage heuvelrug,  de zuidkant van deze rug bestaat uit grote richels en hier groeien 

honderden Aloe hereroensis, sommige staan in bloei en andere hebben al 
zaadpeulen, ook vinden we hier talrijke zaailingen tussen de richels, de koeien 
hebben hier sinds 2011 ook flink huisgehouden en het mooie gebiedje is al flink 
vertrapt en afgevreten. Hierna rijden we terug richting Windhoek, en zien de grote 
stad in de diepte liggen als we van de hoogvlakte afdalen, aan de zuidkant van de 

 

Windhoek 



stad rijden we naar Kate's Nest Guesthouse, hier hebben we voor de laatste 2 
nachten geboekt via internet. Tegen de avond lopen we richting stad om wat te 
gaan eten, alles blijkt echter gesloten op maandag,  uiteindelijk vinden we nog een 

restaurantje waar we een flinke pizza naar binnen werken en de baas regelt ook 
nog een biertje voor ons, terug in ons hotel borrelen we nog wat en gaan dan 
slapen. Vandaag 289 km. 
 
Dinsdag 31 okt.  Windhoek – Botanische Tuin en centrum. 
Deze dag begint zonnig na de middag komt er bewolking, om half acht ontbijt en 
rond 9 uur rijden we naar de Botanische tuin van Windhoek, aan de oostkant van 
de stad, we mogen de auto op het afgesloten terrein parkeren omdat het hier een 
onveilige buurt is, we maken een uitgebreide wandeling door de tuin en 
kweekkasjes, en kunnen hier ook nog een aantal ontbrekende namen van planten 
noteren, het valt op dat er in de tuin honderden dode Aloe littoralis liggen, een 
medewerker van de tuin vertelt ons dat ze hier veel problemen hebben door te 
weinig regen in de laatste 3 jaren, daardoor zijn deze planten eigenlijk verdroogd, 
gelukkig zien we overal al weer jonge planten verschijnen.  
Zo hebben we hier weer het nodige opgestoken, en rijden begin van de middag 
terug naar het hotel, hier laten we de auto achter en nemen een taxi naar het erg 
drukke centrum, als we hier aankomen pakken zich donkere wolken samen boven 
de stad en valt er geregeld een buitje, we lunchen eerst en kijken dan wat rond in 
de enorme overdekte winkelcentrums, en net als in Nederland, veel kijkers en 
weinig kopers, tussen de buien door zoeken we naar een cafeetje, om een biertje 

te drinken, uiteindelijk vinden we wat maar gezellig is het niet, het gaat nu ook 
onweren dus nemen we een taxi naar ons hotel, we houden nu siesta, Andre is 
wat koortsig  en slaapt een paar uur door, we gaan dus vanavond niet uit eten en 
ik schakel over op een noodrantsoen. Buiten bliksemt en dondert het de hele 

avond door, en er valt flink wat regen, gelukkig liggen we hier warm en droog,  
vandaag 12 km. 
 
Woensdag 1 nov.  Windhoek – Frankfurt. 
Deze morgen is het nog bewolkt en koel, Andre is nog koortsig, slaat het ontbijt 
over slaapt nog een paar uur, om 10 uur checken we uit en rijden naar een vlakbij 
gelegen tuincentrum, hier kijken we uitgebreid rond, het lijkt veel op Intratuin, er is 
van alles te koop en de meeste planten die er staan komen uit Zuid Afrika, later 
lunchen we hier en drinken koffie. Om 2 uur gaan we onze auto aftanken en rijden 
dan naar Camel Car Hire, hier leveren we de auto in, we moeten nog wat 
bijbetalen voor een kapotte band, verder is alles in orde, er wordt een taxi geregeld 
en deze brengt ons naar het vliegveld, hier arriveren we om 4 uur, we zoeken een 
plekje om te zitten, en kijken op ons gemak naar de vele mensen die aankomen en 
vertrekken. Om 8 uur kunnen we inchecken, en via de douane naar de vertrekhal, 
9 uur kunnen we aan boord en stijgen volgens schema op om 21.30 uur Tijdens de 
lange nachtvlucht veel geslapen en om 7 uur in de ochtend landen we op Frankfurt 

Airport, we halen de auto op en rijden dan in een ruk en zonder files door naar 
Oss, hier arriveren we rond de middag, na de lunch nog een ritje van 2 uur naar 
Borssele en dan zit ook deze reis er weer op. 
 

Borssele, 2 november 2017. Bertus Spee.    



 

 

 





 


