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Uitnodiging voor de bijeenkomst te houden op vrijdag 2 september 2022  

 

PROGRAMMA  

Beste mensen, 

Deze avond zijn we te gast bij Piet Hermes.                                              

Piet heeft een prachtige verzameling planten zowel buiten als ook binnen 

in zijn kas. Daarbij kan Piet er prachtig over vertellen. Piet zijn domein is 

bijzonder waardevol om te bezoeken. Bij Piet staat de koffie klaar en iets 

lekkers erbij. 

De tijd die daarbij hoort is vanaf 19.45 uur. 

Verder gaat ondergetekende u de gelegenheid geven om vooraf ook zijn 

Kas en tuin te bezoeken. Vanaf 18.00 uur tot 19.45 uur 

Adres Piet : Biezelingsestraat 13 te Kapelle 

Adres Koos : Mauritsstraat 13 te Kapelle 

De adressen liggen zeer dicht bij elkaar. 

We hopen elkaar te zien op 2 september in Kapelle. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Namens het bestuur,  

Koos de Meij 

Secretaris Succulenta Zeeland. 

 

 

 

 

ZEECULENTA 

Nieuwsbrief nr.5,augustus 2022 
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(zeer) Kort verslag van de bijeenkomst op 24-06-2022. 

- De voorzitter geeft aan dat het fijn is dat er toch een behoorlijke groep 

leden is gekomen, ondanks het zomerse gevoel bij vele mensen. 

- Iemand vraagt zich af hoe het met Tonnie gaat. Hij heeft een 

apparaat voor het hart en is daardoor kwetsbaar. 

- Afwezig met kennisgeving: Bea, Ad en Ria en Marcel. 

- Open dag op 3 september levert van de vereniging 5 deelnemers op 

- Leden worden geïnformeerd zodra de posters gedrukt zijn en 

opgehaald kunnen worden. 

- Piet geeft aan info te willen hebben over het gebruik van 

automatische ramen. Enkele leden geven hun ervaringen door. 

- Han vertelt nog een anekdote. 

- De verloting brengt 38 euro op. 

- Voor en na de pauze worden foto’s van leden vertoont. 

- De voorzitter sluit om 22.30 uur de bijeenkomst en wenst een ieder 

een fijne vakantie. 

Koos de Meij 

Secretaris Succulenta Zeeland. 

Club bijeenkomsten 2022 

  

2 september 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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Evenementen 2022 

  

3 september 2022 

 
  

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. 

  

25 september 2022 

Exotische plantenmarkt Ospel 

 09.30 uur tot 17.00 uur 

 

Op zondag 25 september 2022 organiseert de afdeling Maas en 
Peel in samenwerking met Danny’s Cactus & More en tuincentrum 
Ospel een beurs. 
 
Tuincentrum Ospel 
Waatskamp 150 
6035BV Ospel 

 

https://cactusandmore.nl/
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