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Uitnodiging voor de bijeenkomst te houden op vrijdag 24 juni 2022 in het  

Heer Arendhuis te ’s-Heer Arendskerke.  

Aanvang 20.00 uur.  

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 

Op 3 juni hebben we naar prachtige foto’s gekeken van Leen en Marcel Stolk 

Misschien kan U foto’s meenemen !!! 

5. PAUZE  

6. Plantenverloting. (misschien kunnen een aantal leden planten meenemen) 

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 Succulenta Zeeland.. 
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Zeer kort verslag van de bijeenkomst gehouden op vrijdag 3 juni 2022. 

Bericht van verhindering ontvangen van Adri van Liere en Bea van 

IJzendoorn. 

Opening door de Kees. 

Dank aan Piet voor het maken van het verslag bij de afwezigheid van Koos. 

Bespreking programma voor de rest van het jaar. We zijn tot het volgende 

gekomen. 

24 juni -  o.a. vervolg van presentatie van foto’s door leden 

Juli -            geen bijeenkomst 

26 augustus -  bijeenkomst bij Piet Hermus in Kapelle 

30 september-  Voordracht van Wiebe Bosma 

28 oktober-  Bertus Spee vragen om een voordracht te doen. 

25 november-  Escobaria 

Voor de open dag van 3 september vragen we of Bertus of nog anderen 

mee willen doen. Op het moment dat bekent is wie er allemaal mee doen 

wordt de poster aangepast en gedrukt. 

Rondvraag:  

Joke heeft nog een vraag over water geven. 

Hoe zit het met de website en met de Facebook pagina. De secretaris kijkt 

wat er aangepast moet worden. 

Marcel heeft een vraag over het geslacht Pilocereus. Het is inderdaad een 

nachtbloeier. 

Koos heeft nog een vraag over een Parodia die 3 rode bloemen geeft en 

daarna twee gele bloemen. Er komt geen eenduidig antwoord. 

Opbrengst verloting 36 euro. 

De rest van de avond hebben we naar de presentaties gekeken van de 

heren Stolk. 

Het was zeer de moeite waard.  

Om 22.30 uur sluit de voorzitter de bijeenkomst en wenst een ieder wel 

thuis. 

Koos de Meij
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Evenementen 2022 

  

21 augustus 
2022 

Cactus- en vetplantenbeurs afdeling West-Brabant. 
 
10.00 uur tot 15.00 uur 
 
Ut Praotuis 
Achter de Molen 17 
4873 GW Etten-Leur 

 

  

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 
 
Openingsuren Bezoekers: 
 
vrijdag      9 september 2022       14:30u - 18:00u 
zaterdag 10 september 2022 9:00u - 18:00u 
zondag   11 september 2022 9:00u - 11:00u 
 
Voor bezoekers die niet op Duinse Polders verblijven 
bedraagt de toegang € 5 voor zowel de plantenbeurs als 
de lezingen en dit voor het volledige weekend.                
Op zondagmorgen is de toegang gratis. 

 
 

 

Club bijeenkomsten 2022 

24 juni Foto’s van leden 

Juli Geen bijeenkomst 

26 augustus Op locatie bij Piet Hermes 

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

28 oktober Voordacht door Bertus Spee 

25 november Voordracht over het geslacht Escobaria 

december Geen bijeenkomst 

Alles onder voorbehoud en aanpassingen gedurende het jaar zijn mogelijk 
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