
 

 

ZEECULENTA 

 
29e Jaargang juni 2020 

Tuinspecial 



 

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 Arendhuis, 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 

Koos de Meij         Secretaris 

Piet van de Vrede Penningmeester 

Secretariaat : 

Koos de Meij, Mauritsstraat 13, 4421 CJ Kapelle 

Tel.: 0113-311682 

e-mail : kdemeij@zeelandnet.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  

mailto:kdemeij@zeelandnet.nl
mailto:pmvdvrede@zeelandnet.nl
http://www.zeeculenta.nl/
http://www.facebook.com/zeeculenta


 

Beste mensen, 

Onderstaand schrijven hebben wij van het Heer Arendhuis ontvangen. 

Het Heer Arendhuis blijft gesloten tot 1 september. 

Dat betekent dat wij in ieder geval tot eind september onze maandelijkse 

bijeenkomst niet kunnen houden. 

Ik zal met de overige bestuursleden overleggen of er nog alternatieven te 

bedenken zijn. 

Verder hoop ik dat alles met u goed gaat tijdens de corona crisis. 

De planten hebben geen last van enige vorm van crisis en bloeien en groeien 

naar hartenlust verder. 

Met vriendelijke groet, 

Koos de Meij 

Secretaris. 

Beste gebruiker-sters van het dorpshuis Heer Arendhuis.                                                             

Per 1 juni mag het horecadeel van buurt- en dorpshuizen weer open voor publiek. Dit is aan 

strenge regels verbonden. Er geldt een maximaal aantal bezoekers en groepsvorming moet 

vermeden worden. Alle contact sporten en binnen sporten is de verwachting dat het weer 

toegestaan is vanaf 1 september 2020 

 We hebben alle mogelijkheden bekeken, en ook het financieel aspect is hierin besproken. Het 

is niet haalbaar voor het dorpshuis Heer Arendhuis om de deuren weer te openen vanaf 1 juni. 

 Meenemend dat juli en augustus ivm vakanties altijd gesloten is, is er besloten om het Heer 

Arendhuis weer te openen vanaf 1 September. 

 We zijn natuurlijk wel afhankelijk wat er beslist wordt door het kabinet maar we gaan er van uit 

dat we per 1 september weer de deuren kunnen openen, u krijgt in augustus van ons weer een 

bericht.  

Vriendelijke groet,   

Culturele voorzieningen 

Beheerster dorpshuis Heer Arendhuis 

 Data clubbijeenkomsten 2020 

26 juni ??????????? 

28 augustus ??????????? 

25 september ??????????? 

30 oktober ??????????? 

27 november ??????????? 

Dit alles onder voorbehoud en aanpassingen gedurende het jaar zijn mogelijk. 

 



 

The Huntington  Library, Art Museum and  Botanical Gardens. 
 
Aan de noordzijde van Los Angeles USA ligt een van de bekendste Botanische 
tuinen van de wereld. 
Opgericht in 1903 door Henry Edwards Huntington, deze pionier is rijk geworden 
met het aanleggen van de Amerikaanse spoorwegen. 
Na zijn pensioen kocht hij een stuk grond van 100 hectare en stichtte hier de 
inmiddels beroemde tuinen. 
Naast een 12 tal thematuinen bevat dit complex een van de grootste bibliotheken 
van de wereld met 11 miljoen items en een enorme kunst collectie. 
Als je alles hier wilt bekijken dien je er wel 3 dagen voor uit te trekken, wij zijn 
natuurlijk vooral geinteresseerd in de Desert garden, en hier kun je ook 
gemakkelijk een dag doorbrengen. 
Op de laatste dag van een trip door Amerika in 2010 zijn we hier gaan kijken en 
laten U meegenieten middels de volgende fotoreportage. 
 
Bertus. 
 

 



 

 

 

 

Agave attenuata Nova.Huntington 



 

 

Aloe dichotoma 

 

Aeonium arboreum 



 

 

Beaucarnea recurvata 



 

 

 

Astrophytum ornatum 



 

 

  

 

 



 

 

Stenocereus eruca 



 

 

Yucca filifera 

 

Yucca rostrata 



 

 

 

  

Yucca neomexicana 



 

 

 

Agave parryi 

 

Agave schidigera 

 

Agave ocahui 

 

Agave cupreata 



 

 

 

 

 

 

 

Agave colorata 

 

Agave horrida 

 

Agave titanota 



 

 

Idria columnaris 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palmen tuin 

 

Brahea aculeata 



 

Bonte Agave 



 

 

Te koop                                                                                                           
Cactusmeststof, bims, etiketten, watervaste pennen en andere benodigdheden 
voor onze hobby. Belangstellenden kunnen contact opnemen met,                                    
Han Mesu  0118 - 615702 .  

Te koop                                                                                                                               

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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Afzender : 

Redactie Zeeculenta 

p/a Braamstraat 34 

4388 CP Oost-Souburg 

Afzender : 

Redactie Zeeculenta 

p/a Braamstraat 34 

4388 CP Oost-Souburg 


