ZEECULENTA
26e Jaargang maart 2017

"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
Herman Weezepoel
Piet van de Vrede

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Secretariaat :
Herman Weezepoel
Vlaamseweg 5
4458 ND ’s-Heer Arendskerke
Tel.: 0113 – 231067
e-mail : herman05@xs4all.nl

Redactie :
Piet van de Vrede
Bertus Spee
Redactie :
Braamstraat 34
4388 CP Oost-Souburg
Tel.: 0118 – 467423
e-mail : pmvdvrede@zeelandnet.nl

Website :
www.zeeculenta.nl
Facebook :
www.facebook.com/zeeculenta

Hoofdredacteur
Redacteur

Uitnodiging voor de bijeenkomst te houden op vrijdag 31 maart 2017 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.

Plantenshow; de bedoeling is dat men 3 tot 5 planten meeneemt uit de
eigen verzameling en dan een kort verhaaltje vertelt waarom je juist deze
planten hebt meegenomen. (het is dus geen keuring of wedstrijd)

5.

Pauze.

6.

Vervolg plantenshow

7.

Sluiting.
Namens het bestuur, Herman Weezepoel.

Data clubbijeenkomsten 2017
31 maart

Planten show

28 april

Thema-avond zaaien,
enten en vermeerderen
mbv. YouTube filmpjes
Lezing Madagaskar deel 2
Op bezoek bij
Joke van Lavieren

2 juni
30 juni

25 augustus

Lezing Caudexen door
Paul Shirley
29 september ?????

27 oktober
24 november

?????
?????

Te koop
1. 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 24 februari 2017.
Om even over acht opent onze voorzitter Kees de Bonte deze bijeenkomst.
Het is druk, aanwezig zijn 17 leden, met kennisgeving afwezig is Diederik Quaars.
Voor de extra verloting zijn er een tweetal planten geschonken door Kees en een
verrassingspakket geschonken door Bertus Spee. Weet eigenlijk nog niet wat hier
nou inzat.
Verder heeft Kees een traytje met Lithops meegenomen, deze wordt met opbod
verkocht en de opbrengst hiervan is € 14, = en gaat naar Hans Kleijn.
Aan ingekomen stukken de gebruikelijke afdelingsblaadjes en de inschrijfformulieren
voor de groenmarkten in Goes en Zierikzee. Besloten wordt om hieraan mee te doen
in een iets afgeslankte vorm, namelijk wat minder planten voor de verkoop en iets
wat meer promotie. De bezetting is als volgt in Goes op 6 mei, Ad en Ria
Uitdewilligen(onder voorbehoud), Joke van Lavieren en Herman Weezepoel. In
Zierikzee op 20 mei zullen Frank Mous en Kees hun best doen.
Verder was er het verzoek van het kindcentrum de Aventurijn in Middelburg of er
iemand een praatje over cactussen wilde doen voor groep acht, dit zal Frank Mous
gaan doen op 8 maart.
Vanuit het landelijk bestuur kwam het verzoek om de jaarverslagen en ledenlijst op
te sturen en om het mandaat te regelen om te kunnen stemmen op de algemene
ledenvergadering op 8 april 2017, er was onder de aanwezigen nog niemand die hier
naar toegaat om de afdeling te vertegenwoordigen.
Verder met het jaarverslag van onze penningmeester Piet van de Vrede, dit is door
de kascontrolecommissie bekeken, en in orde bevonden. De controlecommissie voor
volgend jaar zal bestaan uit Bertus en Koos de Meij.
Dan komt Arna van het Arendhuis haar verhaaltje doen over de eerste Sraskerkse
Dag die op 8 april zal plaatsvinden en vraagt of wij hier als vereniging ook aan mee
willen doen, besloten wordt om dit te doen en Herman, Ad en Ria samen met Bertus
zullen deze dag aanwezig zijn met een kraam.
Rondvraag; Bertus vraagt wie er een bus met ongeveer 25 leden van de cactusclub
uit Gent kan ontvangen op de open dag, dit kan bij wel bij een viertal van de
deelnemers. Koos brengt ons op de hoogte van wat er aan ideeën is voor het 100jarig jubileum van Succulenta en vraagt of er binnen de afdeling ook nog ideeën zijn.
Frank laat weten bezig te zijn met de vraag waar de vlekken op sommige
Ortegocactus macdougallii vandaan komen en wat hier de eventuele oorzaak van
kan zijn. Han Mesu laat weten eens te gaan enten op Ferocactus glaucescens dit
naar aanleiding van een artikel in Succulenta. Tot slot vraagt Piet of er nog leden zijn
die zaden willen bestellen van onze eigen zaadlijst, er zijn nog zaden voldoende.
Dan is het pauze met daarna de plantenverloting, opbrengst verloting € 22, =.
Hierna is het woord aan Bertus met zijn reisverslag over de reis die hij in 2016 heeft
gemaakt naar Madagaskar. Vanwege de tijd wordt deze opgedeeld in twee delen,
het volgende deel zal Bertus in april laten zien. Het blijkt een land te zijn met veel
variatie aan planten en gastvrije bewoners.
Even na half elf sluit Kees deze drukbezochte bijeenkomst.
Herman Weezepoel, secretaris.

REISVERSLAG MADAGASCAR 2015.
Bertus Spee
Vrijdag 13 nov. Namoroka – Baie de Baly – Solala.
Na een warme nacht weer vroeg wakker om de zon te zien opkomen, we ontbijten
met koffie en thee, dan inpakken en terug naar Solala, nabij de veerboot drinken
we koffie en moeten nog enkele uren wachten, de pont vaart pas bij hoog water,
onze gids regelt nu een kleine boot en hiermee varen we over de baai naar het
Nationaal park Baie de Baly, de auto's blijven hier achter, na een uurtje komen we
in het park maar dit valt wat tegen,

Baie de Baly
er leven hier zeldzame grote schildpadden, Astrochelys yniphora, maar we kunnen
ze niet vinden, alleen enkele Pachypodium rutenbergianum en een bloeiende
Uncarina, na een uur varen we terug naar Solala en zien aan de overkant onze
auto's nog steeds staan, we drinken hier een biertje en zien dan de pont
vertrekken, wat later is de hele groep weer compleet. 's avonds eten we
gezamenlijk met de mensen van het nationale park in het restaurantje aan de rivier.
Vandaag 50 km.
Zaterdag 14 nov. Solala – Katsepy.
Vandaag de lange weg terug naar Katsepy, onderweg stuiten we op een
vrachtwagen met pech, deze staat midden op de smalle weg, gelukkig kunnen we
een stukje terug via een vrij vlak terrein een omtrekkende toer maken, en daarna
weer verder. Halverwege de rit, in de buurt van Namakia rijden we dan naar een
heuvelrug van wit kwartszand en kijken hier een uurtje rond,

Zandduinen Namakia
we vinden enkele grote Pachypodium rosulatum in bloei, Vanilla perrieri en enkele
andere orchideeen en ook talrijke Obetia madagascariensis.
Na de warme wandeling rijden we door naar Katsepy en gaan naar het bungalow
parkje aan het strand, hier hadden we vooraf enkele huisjes gereserveerd

Bungalow Katsepy

en kunnen weer eens een lekkere douche nemen, er zit hier ook een groepje
lemuren, ze zijn erg nieuwsgierig en we kunnen mooie foto, s maken, er is hier ook
een keurig restaurant waar we in de avond uitgebreid tafelen, met een flesje
Dzama praten we nog wat na over de afgelopen avontuurlijke dagen.
Vandaag 160 km.
Zondag 15 nov. Katsepy – Majunga.
Heerlijk geslapen hier vlak aan de kust, we ontbijten vroeg want om 8 uur moeten
we naar de veerboot, maar al wat er komt geen boot, heel in de verte zien we hem
wel midden op de baai, later horen we dat ze motorpech hebben en terug naar
Majunga gesleept zijn, om 2 uur zal er een kleinere veerboot komen, dit wordt
wachten op de dingen die komen, inderdaad komt er rond 2 uur een kleinere boot,
hier kunnen echter maar met moeite 2 auto's op, we gaan nu allemaal mee over en
de derde wagen komt met een volgende overtocht.

Veerboot
We gaan terug naar Hotel Anjany en boeken enkele kamers, we kunnen vandaag
toch niet verder en relaxen de rest van de dag, de derde auto komt eind van de
middag ook terug, dus kunnen we morgenvroeg verder, we hebben nu wel 1 dag
verloren en moeten ons programma aanpassen, om 19.00 uur gaan we lekker eten
in restaurant Belair aan de boulevard, dit is veel goedkoper en net zo goed, na een
paar drankjes wordt het tijd om te gaan slapen.

Maandag 16 nov. Majunga – Maevatanana.
Na een ontbijtje met koffie gaan we tanken en laten Majunga dan achter ons, via
de route 4 rijden we terug naar Ambondromamy en gaan hier verder zuidwaarts
naar Maevatanana,

Maevatanana
vroeg in de middag komen we hier aan en vinden een acceptabel hotel waar we
gelijk lunchen, het is inmiddels 39 graden als we nog 40 km verder zuid rijden, hier
proberen we via een zijweg naar een heuvelrug te rijden, na een paar honderd
meter komen we voor een diepe rivierkloof en kunnen hier niet verder, dan maar
terug naar ons hotel, hier drinken en relaxen we de rest van de middag, om 7 uur
weer uitgebreid tafelen en daarna verpozen we nog een poos op het terras met
een drankje, als we gaan slapen is het nog 30 graden.
Vandaag 300 km.

Propithecus coquereli
Wordt vervolgd
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Redactie Zeeculenta
p/a. Braamstraat 34
4388 CP Oost-Souburg

