
 



 
 

 



 
"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. 
 
Gironummer 2645478 t.n.v. Succulenta Zeeland te Middelburg. 
 
 

Bestuur : 
Vacant                   
Sandra van Offenbeek  
Kees de Bonte 

 
voorzitter/ penningmeester 
Secretaris 
Bestuurslid 

 

 

Secretariaat : 
Schoolstraat 26 
4417 AB Hansweert 
Tel.: 0113 – 383290 
e-mail : cactus.sandra@zeelandnet.nl 

 

 

Redactie : 
Tonnie de Rijke 
Piet van de Vrede 
Bertus Spee 

 
Hoofdredacteur 
Redactielid 
Redactielid 

  
Redactie : 
Noordweg 444 
4333 KL Middelburg 
Tel.: 0118 – 615047 
e-mail : thonderi@hetnet.nl 
 
 

 

Website : 
http://www.zeeculenta.nl 
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UITNODIGING 

 
Voor de bijeenkomst te houden op vrijdag 30 augustus 2013 in het  
Heer Arendshuis te ’s-Heer Arendskerke. 
 
Aanvang: 20.00 uur  
 

PROGRAMMA 
 

1. Opening en extra verloting. 

  2. Notulen, ingekomen stukken en ander nieuws. 

  3. Rondvraag. 

  4. Pauze. 

  5. Algemene plantenkeuring. 

Cactussen en andere succulenten. 

Groep 1 Cactussen 

Groep 2 andere succulenten 

Potmaat  

A : tot 7cm 

B : 7 t/m 12 cm 

C : groter dan 12 cm 

Er wordt uiteraard uit de beide groepen ook de mooiste plant gekozen. 
Mocht je er één bij hebben die geen naam heeft, dan kunnen de kenners 
je  daar misschien bij helpen.  

Neem er zoveel mogelijk mee. 

  6. Sluiting. 

 
Namens het bestuur, Sandra van Offenbeek, secretaris. 
 
 
 
 
 



Kort verslag. 

Ik hoop dat iedereen van het mooie weer genoten heeft, en een fijne vakantie heeft 
gehad. Voor degene die het nog tegoed hebben wensen we dat ook natuurlijk.  

Afgelopen zondag 18 augustus was het weer beurs in Etten Leur. 
Zeeland was daar goed vertegenwoordigd. Ze hebben nog enkele foto’s naar me 
gemaild. Daar staan de oudste leden van Zeeland en West Brabant op.  
 
Heb nu eigenlijk niet zoveel te melden. Was er 28 juni niet bij vanwege een flinke griep, 

dus heb er niets van meegekregen. Hoop dat we met z'n allen weer bij volgende 

vergadering zullen zijn. En mocht  je eens een idee hebben voor avondvulling, vertel 

het ons.  

Sandra van Offenbeek, secretaris 

 

 
 
 
 

TE KOOP: cactusmeststof, bims, etiketten, watervaste pennen en andere 
benodigdheden voor onze hobby. Belangstellenden kunnen contact opnemen 

met Han Mesu (0118-615702). 
 
 
 
 
 



 

 
 

Openingstijden Beurs 
 
6 september   15.00 - 20.00 uur 
7 september     8.30 -  19.00 uur 
8 september     8.30 - 11.00 uur 
 
Voor meer informatie : 
http://www.elkcactus.eu 

http://www.elkcactus.eu/


 



 
 


