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Uitnodiging voor de bijeenkomst van Succulenta Zeeland te houden op 

vrijdag 28 oktober 2022 in het Heer Arendhuis te ’s-Heer Arendskerke.               

Aanvang 20.00 uur.  

PROGRAMMA  

1. Opening 

2. Rondvraag  

3. Verloting (Bertus Spee zorgt voor planten) 

4. Voordracht door Bertus Spee over Cuba deel 1  

5. PAUZE  

6. Voordracht door Bertus Spee over Cuba deel 2 

7. Sluiting  

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur,  

Koos de Meij, Secretaris Succulenta Zeeland. 

 

 

 

ZEECULENTA 

Nieuwsbrief nr.7 oktober 2022 

 

Club bijeenkomsten 2022 

  

25 november Voordracht over het geslacht Escobaria 

december Geen bijeenkomst 

Alles onder voorbehoud en aanpassingen gedurende het jaar zijn mogelijk 
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Afdelingscontributie 2023 

De contributie voor 2023 bedraagt 20 euro per persoon per jaar. 

Graag voor 31 december 2022 overmaken op    

NL39 INGB 0002645478 t.n.v. Succulenta Zeeland te Middelburg.     

U kunt ook contant betalen op de afdelingsbijeenkomst. 

Namens het bestuur, bij voorbaat dank. 

 

Kortverslag van de bijeenkomst gehouden op                                     

vrijdag 30 september 2022 

Voorzitter opent de bijeenkomst en heet iedereen welkom in het bijzonder 

Wiebe Bosma onze gastspreker van vanavond. 

Aanwezig 13 leden, met kennisgeving afwezig, Koos de Meij, Ad en Ria 

Uijtdewilligen, Joke van Lavieren en Jules Vereecken. 

Na de extra verloting volgt een terugblik op de open dag van 3 september 

jl. De belangstelling was matig tot goed, Han Mesu met 6 bezoekers een 

matige, Piet en Ineke van de Vrede en Koos de Meij met 16 bezoekers 

een redelijke, Kees de Bonte met 26 bezoekers en Piet Hermes met 30 

bezoekers een goede belangstelling. Open dag niet meer in september 

maar gewoon weer in mei. Op de volgende vergadering een datum voor 

de open dag in 2023 vaststellen. 

Rondvraag: Han Mesu geeft aan dat veel planten van Ariocarpus bij mooi 

weer volop staan te bloeien, leden die belangstelling hebben zijn morgen 

van harte welkom. 

In de voordracht van Wiebe Bosma worden we meegenomen naar Rio 

Grande do Sul, een zuidelijke staat van Brazilië. Er worden niet alleen 

cactussen getoond, onder andere Notocactus, Frailea en Gymnocalycium, 

maar ook aan de habitat van de diverse soorten wordt aandacht besteed. 

De vele mooie dia´s laten zien dat fotograferen ook een hobby van Wiebe 

is. In de pauze is er veel belangstelling voor de door Wiebe meegebrachte 

planten.  

Na Wiebe bedankt te hebben voor de interessante voordracht sluit de 

voorzitter omstreeks half elf de bijeenkomst. 

Piet van de Vrede 
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