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Beste mensen, 

Ik hoop dat het met u allen goed gaat. Dat we ondanks de slechte zomer toch hebben 

genoten van de hobby. 

Het is al een behoorlijke tijd geleden dat wij een bijeenkomst hebben gehad. (februari 

2020) In de nieuwe Succulenta staat vermeld dat wij geen bijeenkomst hebben in 

september. Echter Kees de Bonte heeft aangeboden om op 3 september de leden te 

ontvangen voor een bijeenkomst bij hem thuis. Het bestuur lijkt dat een goed idee. Wij 

hopen natuurlijk op mooi weer zodat de bijeenkomst buiten kan worden gehouden. Anders 

is er ook een mogelijkheid om naar binnen uit te wijken. 

Wat gaan we doen op deze bijeenkomst: 

Allereerst willen wij aandacht besteden aan het 50 jarig lidmaatschap van Tonnie de Rijke 

van Succulenta. Dat is een felicitatie waard en Tonnie zal ook de speld ontvangen die 

daarbij hoort. 

Ruimte willen we ook geven aan de belevenissen, ervaringen enz. van de afgelopen tijd. 

Ook staan we stil bij het overlijden van Herman Weezepoel. Een dierbaar lid van 

Zeeculenta die ons is ontvallen. 

Daarnaast hebben wij het idee om een soort planten ruilbeurs/verkoop avond te houden. 

Neem dus uw planten mee die u wilt ruilen of verkopen. 

Het lijkt ons bijzonder fijn dat we elkaar weer kunnen ontmoeten, natuurlijk onder de 

geldende overheidsregels van corona. 

Zet in uw agenda: 

3 september Aanvang 19.30 uur 

Waar: Kees de Bonte 

 Lepelstraat 13, 4354 KH Vrouwenpolder 

Als bestuur zullen we moeten bekijken of de bijeenkomst in oktober doorgang kan vinden. 

Overleg met het Arendhuis heeft plaatsgevonden. Volgens de beheerder zijn de 

bijeenkomsten mogelijk met inachtname van de corona regels.                                          

Daar hoort u nog verder over. 

Blijft over dat wij u graag zullen zien op 3 september. 

 

Met vriendelijke groet, 

Koos de Meij 

Secretaris 

 

 

Z.O.Z. 
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Evenementen 

14 en 15 augustus 
 

 
Open deurdagen CACTUSFLOWER bv 
9.00 tot 16.00 uur 
Morenhoekstraat 18A, 2840 Rumst, België  
www.cactusflower.be 
 

21 augustus  
 

 
Tweede verkoopdag planten Herman Weezepoel 
Vrij inloop van 9.30 tot 14.00 uur 
Vlaamseweg 5, 4458 ND ’s-Heer Arendskerke 
 

22 augustus  
 

 
Open kas Exotisch Plantencentrum Ospel 
Waatskamp 150, 6035 BV Ospel 
www.keda-exoticplants.nl 
 

28 augustus 
 

 
Open dag Succulenta afd. Haag- en Westland 

9.30 uur tot 17.00 uur. 

• Frans Veenman, Sint Jorispad 10A, 2671MZ Naaldwijk 

• Jan en Ciska Koene, Ambachtsweg 76, 2291EZ Wateringen  

• Aad Vijverberg, Broekpolderlaan 65, 2675LK Honselersdijk 

• Koos Groenewegen, Hoge Noordweg 2, 2671 DX Naaldwijk 
Informatie: www.vijverberg.info (over het wel of niet doorgaan i.v.m. 
Corona) 

29 augustus  
 

 
cactus- en vetplantenbeurs van de afdeling West-Brabant  
10.00 tot 15.00 uur 
 “Ut Praotuis”, Achter de Molen 17, 4873 GW Etten-Leur.. 
Informatie Evert Smienk, tel.: 06-52314805 of per                                               
e-mail: ejw.smienk@ziggo.nl 

10-11-12 september 

 
ELK 55e editie   
Corsendonk Duinse Polders, Ruzettelaan 195, 8370 Blankenberge, België 
 
UPDATE 1 AUGUSTUS 2021 
Recent heeft het Belgisch Overlegcomité besloten om de voor september 
voorziene versoepelingen van de coronamaatregelen uit te stellen. Onder 
de huidige maatregelen is het organiseren van de ELK bijzonder complex 
en moeilijk, enerzijds door het beperkt aantal personen dat terzelfdertijd 
toegelaten is op de beurs, anderzijds door de vele controles die moeten 
worden uitgevoerd. Wij kijken nu uit naar een nieuw Overlegcomité op 13 
augustus. Hopelijk worden sommige maatregelen dan toch versoepeld en 
kan de ELK doorgaan zoals gepland. Het ELK-Comité doet er alles aan 
om het belangrijkste succulenten-event van het jaar veilig te laten 
doorgaan.  
Een definitieve beslissing komt er kort na 13 augustus. We danken u 
alvast voor uw geduld en begrip. 
Via de ELK website en facebookpagina houden we u op de hoogte van 
verdere ontwikkelingen. 
www.elkcactus.eu 
 

26 september 
 

 
Plantenbeurs Exotisch Plantencentrum Ospel 
11.00 tot 17.00 uur 
Waatskamp 150, 6035 BV Ospel 
www.keda-exoticplants.nl 
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