ZEECULENTA
27e Jaargang juni 2018

"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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Uitnodiging voor de bijeenkomst te houden op vrijdag 29 juni 2018 in het
Arendhuis te ‘s – Heer Arendskerke.
Aanvang let op ditmaal om 19.00 uur.
Er is voor vanavond niet echt een programma behalve dan misschien nog even
iets als er nieuws te vermelden valt, maar we gaan er een gezellige avond van
maken.
Barbecue ter gelegenheid van 50-jarig bestaan Succulenta afdeling Zeeland.
Er zal gezorgd worden voor barbecues en de benodigde spullen waarmee we
zelf het voedsel kunnen bereiden.
Namens het bestuur, Herman Weezepoel.

Data clubbijeenkomsten 2018
29 juni

Op locatie Barbecue

31 augustus
28 september
26 oktober
23 november

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

Kort verslag van de bijeenkomst gehouden op vrijdag 25 mei 2018.
Bijna 10 over 8 opent Kees de Bonte deze bijeenkomst, aanwezig zijn 15
personen onder wie een oud lid namelijk Anette Boeckmans.
Met kennisgeving afwezig zijn Joke van Lavieren, Ad en Ria Uijtdewilligen,
Frank Mous en Ria de Graaff.
Voor de extra verloting zijn er een vijftal planten beschikbaar deze zijn
geschonken door Han Mesu en Kees.
Verslag van de vorige bijeenkomst is ongewijzigd goedgekeurd en er zijn geen
ingekomen stukken behalve de gebruikelijk afdelingsblaadjes.
Rondvraag; Marcel Stolk heeft een plant mee die wel heel erg afwijkt van de
andere zaailingen van zijn soort en vraagt of er iemand kan verklaren wat er mee
is, niemand heeft hier een antwoord op behalve dan dat het wel een spontane
mutatie zou kunnen zijn.
Bertus Spee vraagt of er belangstelling is voor zwarte bakken, die is er en Bertus
zal 50 van deze bakken aanschaffen zowel gebruikte (€ 2,50) alsook een aantal
nieuwe (€ 5,00).
Koos de Meij laat weten nog steeds deel uit te maken van de commissie 100jaar Succulenta, mocht hij nieuws hebben zal hij het ons laten weten.
Terugblik op de open dag van zaterdag 19 mei, de deelnemers vonden het
allemaal een geslaagde dag jammer van de lage temperaturen en het bewolkte
weer. Er waren zo tussen de 25 en 35 bezoekers per deelnemer waaronder
liefhebbers maar ook veel nieuwe belangstellenden, er is zelfs kans op een
nieuw lid voor de afdeling. Al met al voor herhaling vatbaar.
Vincent Mareels en Koos laten weten dat ze voor omroep Zeeland zelfs de open
dag nog genoemd hebben wie weet vandaar de nieuwe belangstellenden.
Dan is het pauze met daarna de plantenverloting deze brengt € 18,00 op.
Hierna is het woord aan Kees die ons het een en ander vertellen zal over
ongedierte waar onze planten last van kunnen hebben en hoe we deze kunnen
bestrijden of nog beter hoe deze te voorkomen.
Er zijn na afloop nog een paar vragen deze beantwoord Kees zo goed als hij kan
maar het blijkt lastig ongediertevrij te blijven ook gezien het feit dat er nog maar
weinig middelen zijn die ook voor de particulier beschikbaar zijn.
Adri van Liere laat weten dat hij last heeft gehad van een soort super wolluis die
bijna alle beschikbare soorten vergif lijkt te overleven, dus dat kan nog lastig
worden in de toekomst.
Dan is het ondertussen ruim na half elf en besluit Kees deze bijeenkomst.
Herman Weezepoel, secretaris.

Reisverslag Namibie 2017,
Bertus Spee.
Woensdag 4 okt. Mariental – Keetmanshoop.
Prima geslapen ondanks de talrijke onweersbuien die in de nacht en ochtend
overtrokken vanuit het zuiden, na een stevig ontbijt en koffie zijn we klaar voor een
nieuwe dag, om 8 uur vertrekken we richting Mariental, het is fris en er staat veel
wind ook regent het soms wat.
We vervolgen onze rit zuidwaarts over de vrijwel lege B1, bij een vrij kaal terrein west
van de weg maken we een stopje, ook hier nog niks te vinden, halverwege de rit
gaan we rechts de M98 op richting Berseba, vlak voor deze plaats gaan we rechts en
rijden naar de Brukaros krater,

Brukaros krater

een enorm massief midden in de grote vlakte, onder aan de oude vulkaan maken we
een flinke wandeling omhoog van 3 km, 200 meter hoger komen we op een plateau
met een enorm uitzicht over eindeloze vlaktes, aan planten is er niks te vinden, de
mooie landschappen maken dit echter goed.
Hierna dalen we af en rijden terug naar de B1, halverwege nog een fotostop als we
de Fish rivier oversteken, deze staat zo goed als droog.

Fish rivier
We denderen verder zuidwaarts en komen half de middag bij Keetmanshoop aan,
hier doen we wat boodschappen en rijden dan oost de C17 op richting Koës, na 14
km komen we bij het kokerbomenbos en kijken vervolgens een uurtje rond, de zon
komt nu ook door en we maken vele foto's van de prachtige Aloe dichoma in alle

Aloe dichoma

Jong en oud
maten en vormen, ook groeien hier Aloe littoralis, Euphorbia lignosa en Senecio
longiflora op de rotsachtige heuvels, veel jonge planten worden echter aangevreten
door de talrijke Klipdassies.
Na al dit moois rijden we nog een stukje verder naar de Giants playgrounds, hier
staan mooie fotogenieke rotsformaties van het oeroude Doleriet gesteente, als de
zon zakt rijden we terug naar Keetmanshoop en gaan op zoek naar de Trupen
Garten Accomodasie langs de B1, op de aangegeven plaats ligt echter een ander
hotel maar na wat vragen komen we 2 km verder op het juiste adres terecht, een vrij
nieuw en keurig onderkomen, we kunnen hier niet eten dus gaan we hiervoor terug
naar het andere hotel waar we in een uitstekend restaurant terechtkomen, hier eten
en drinken we veel en heerlijk.
Na de administratie en een borrel duiken we snel ons bed in, het is vannacht volle
maan en hopelijk hebben ze hier geen weerwolven, vandaag 417 km.
Donderdag 5 okt. Keetmanshoop – Grunau, White House Farm.
Vroeg wakker en na een koude nacht volgt een zonnige dag, na een prima ontbijt
laden we onze handel in koersen zuidwaarts de B1 op, eerst door vlak gebied en na
50 km doemen de Groot Karasbergen voor ons op, we maken enkele stopjes maar
vinden alleen enkele Commiphora's langs een droge rivierbedding, verderop gaan we
oost de M26 op, hier spotten we gelijk al weer Aloe dichotoma, wat verderop rijden we
omhoog tot boven op een pas tussen de Groot Karasbergen, hoog op een steile
helling zien we enkele Aloe pillansii zo lijkt het, een blik met de telelens leert dat dit
een langgerekt groeiende vorm van A. dichotoma is, later komen we deze nog meer

tegen, we klimmen hier nog een andere heuvel op en vinden weer mooie kompakte
Aloe dichotoma en enkele grote Commiphora's, er groeit hier te veel en hoog gras.
Terug op de B1 rijden we verder zuid onderlangs de uitlopers van de Karasbergen, we
stoppen nog enkele malen maar vinden niks nieuws, de laatste stop is bij een
kwartskoppie, hier vinden we Monsonia crassicaule, Euphorbia mauritanica en
Senecio longiflora we zoeken ook nog een poosje naar Lithopsen maar vinden er
geen, ze moeten hier veel voorkomen maar het is zo droog dat ze onvindbaar of
verdwenen zijn.

Euphorbia mauritanica
Half de middag komen we aan
op de White House Farm, hier
krijgen we de beschikking over
een knus huisje, we hebben nog
veel tijd over dus rijden we 15
km oost het terrein van de farm
op, naar een oude kwartsmijn,
hier groeit Lithops
mickbergensis, we zoeken de
hele kwartskop af maar vinden
niks, alle Lithopsen zijn
verdwenen, wel vinden we nog
Avonia albissima en
Anacampseros karasmontana,
Dolf de Wet, de eigenaar van de
farm vertelt later dat er al 3 jaar

Avonia albissima

bijna geen regen gevallen is.
Eind van de middag rijden we terug naar ons onderkomen en drinken een biertje, even
later gaat de zon al onder en maken we nog wat sunset foto's, om 7 uur komt Dolf het
avondeten brengen, dit smaakt uitstekend na de hele dag in de buitenlucht, hierna is
het tijd voor de administratie, we besluiten deze dag met een alcoholische
versnapering en kruipen dan onder de warme dekens, het is buiten flink koud
geworden, vandaag 214 km.

Landschap White House Farm

Wordt vervolgd.

