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Uitnodiging voor de bijeenkomst te houden op vrijdag 3 juni 2022                 

in het Heer Arendhuis te ’s-Heer  Arendskerke.                                                 

Aanvang 20.00 uur.  

Omdat u vorige keer niet aan het programma bent toegekomen hierbij 

dezelfde uitnodiging als in april. 

 

PROGRAMMA  

1. Opening  

2. Kort verslag vorige bijeenkomst, ingekomen stukken en ander  nieuws.  

3. Rondvraag 

4. Meegenomen foto’s leden op USB stick, deel 1  

5. PAUZE 

6. Plantenverloting. Planten worden geleverd door Han. 

7. Plant van de maand door Han. 

8. Meegenomen foto’s leden op USB stick, deel 2  

9. Sluiting  

Wij vragen u foto’s op USB stick mee te nemen zodat ze vertoond kunnen 

worden. Natuurlijk is het ook mogelijk om afgedrukte foto’s mee te nemen.  

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur, 

Koos de Meij  

Secretaris.  

ZEECULENTA 

. 

 

 

 

 

 

ZEECULENTA 

Nieuwsbrief nr.3,mei 2022 

 



[Typ hier] 
ZOZ 

Kort Verslag van de bijeenkomst van Zeeculenta op 29 april 2022 

Voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

Aanwezig 12 leden. 

Afwezig met kennisgeving: Adri van Liere, Rob Wondergem,  

Koos de Meij, Piet Hermes en Ria Uijtdewilligen.                                         :  

Kort verslag vorige bijeenkomst: goedgekeurd                                

Rondvraag: Joke heeft een aantal van de planten meegenomen waarvan 

in de vorige vergadering gedacht werd dat ze last gehad hadden van vocht. 

Bij het zien van de planten zijn deze volgens de kenners niet aangetast 

door vocht maar door spint. Joke krijgt van Han ter aanvulling van haar 

verzameling een aantal planten cadeau. Riet heeft een aantal Epiphyllum 

planten meegenomen deze zijn voor een ieder die hier belangstelling voor 

heeft. Piet vraagt naar de opkomst van de zaden van onze zaadlijst. Over 

het algemeen een goede opkomst.                                                          

Plant van de maand: Han heeft een aantal planten van Strombocactus 

disciformis meegenomen ter aanvulling van zij praatje over deze mooie 

soort.      

Verloting: De verloting heeft 18,50 euro opgebracht.                       

Aangezien de rondvraag en verloting veel tijd in beslag hebben genomen 

wordt besloten om foto’s van leden te verplaatsen naar de volgende 

bijeenkomst.                                                                                                                 

ca.22.30 uur sluit de voorzitter de bijeenkomst en wenst een ieder wel thuis.  

Club bijeenkomsten 2022 

3  juni Foto’s van leden 

24 juni Op locatie bij  ???????? 

Juli Geen bijeenkomst 

26 augustus Voordacht door Bertus Spee 

30 september 
Voordracht door Wiebe Bosma over  
Rio Grande do Sul. 

28 oktober Kwis 

25 november Voordracht over het geslacht Escobaria 

december Geen bijeenkomst 

Alles onder voorbehoud en aanpassingen gedurende het jaar zijn mogelijk 
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Evenementen 2022 

  

 
29 mei 2022 

Open kas afd. Zaanstreek-Waterland  
10.00 tot 17.00 uur  

• Dorpsstraat 714, 1566EP Assendelft. 
Er zijn twee kassen van 32 m2. Een met een opgebouwde 
verzameling van 40 jaar en een verenigingskas waar plantjes te 
koop zijn.  
Daarnaast zijn er nog twee kleine kassen met specialistische 
planten. 
Buiten planten kunnen er nog materialen, zoals mest gekocht 
worden. 

  

11 & 12 juni 2022 

Opendeur wegens overlijden/verhuis 
10.00 tot 17.00 uur 
Inkom en drankje gratis 

• Brants (Thys Fr.) Diane Antwerpsedreef 30, 2680 Zoersel 
Alle materialen worden verkocht eveneens de cactus meubels 
 (hand gemaakt). 
De zaaibakken ook en al wat al weg kan! 
De prijzen van de cactus/vetplanten en materialen worden zo laag 
mogelijk gehouden. 
Boeken/tijdschriften zijn ook nog beschikbaar. 
Voor wie interesse heeft een vertegenwoordiger van het Immo 
Kantoor Sinjoor zal enkel op afspraak aanwezig zijn.  
Tel. 03 646 66 55 Mevr. Lynn Baeyens. 

  

18 &19 juni 2022 

Opendeur Cactussen & Vetplanten 
09.00 tot 19.00 uur 

• Samyn Nicolas Waterstraat 11, 8560 Wevelgem 

• De blauwe Kris, Claeyssensstraat 3, 8800 Roeselare 

• Vandecaveye Luc, Bollestraat 121, 8820 Torhout 

• Provoost Gerdi, Tuinstraat 23, 8820 Torhout 

• Vanhaerens Patrick, Tuinwijk 22, 8610 Kortemark 

• Vanthournout Patrick, Lammekensknokstraat 31A, 
8770 Ingelmunster 

• Devisch Monique, G.Gezellestraat15, 8840 Oostnieuwkerke. 
(Handwerken) 

  

21 augustus 2022 
Cactus- en vetplantenbeurs afdeling West-Brabant.  
Nadere info volgt. 

  

3 september 2022 
Opendag  Succulenta afd. Zeeland. 
Nadere info volgt. 

  

9-10-11 september 
2022 

ELK 56e editie   
Corsendonk Duinse Polders, Ruzettelaan 195, 8370 Blankenberge, 
België 
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