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Uitnodiging voor de bijeenkomst van Succulenta Zeeland te houden op 

vrijdag 25 november 2022 in het Heer Arendhuis te ’s-Heer Arendskerke. 

Aanvang 20.00 uur.  

PROGRAMMA  

1. Opening 

2. Rondvraag  

3. Plantenverloting (Han zorgt voor planten) 

4. Voordracht door Piet van de Vrede over het geslacht Escobaria deel 1  

5. PAUZE  

6. Voordracht door Piet van de Vrede over het geslacht Escobaria deel 2 

Mocht u zelf planten van het geslacht Escobaria in uw bezit hebben, neem 

er enkele mee om te laten zien aan de collega hobbyisten. 

 7. Sluiting  

Namens het bestuur,  

Koos de Meij 

Secretaris Succulenta Zeeland..  

 

 

 

ZEECULENTA 

Nieuwsbrief nr.8 november 2022 

 

Club bijeenkomsten 2022 

25 november Voordracht over het geslacht Escobaria 

december Geen bijeenkomst 

Alles onder voorbehoud en aanpassingen gedurende het jaar zijn mogelijk 
 

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. 
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Kort verslag van de bijeenkomst op 28-10-2022. 

14 aanwezigen. Met kennisgeving afwezig: Bea, Ad en Ria, Leen en Marcel. 

Graag uw afwezigheid voor de bijeenkomsten melden bij de secretaris. 

Han geeft aan dat hij potten heeft meegenomen voor de verkoop. opbrengst € 14,- 

Rondvraag:  

Koos stelt een vraag over de invloed van het warme weer op onze planten. 

Parodia en Notocactus extra water geven. 

Han geeft aan dat hij tijdens deze warme periode een hoeveelheid bloemen heeft 

gehad als nooit tevoren. Veel licht en warmte gehad. 

Open Dag: 

De open dag zal in 2023 gehouden worden op Zaterdag 23 mei. 

Deelnemers aan deze dag zijn:                                                                            

Rob Wondergem  -  Han Mesu  -  Bertus Spee  -  Kees de Bonte                       

Piet en Ineke van de Vrede  -  Piet Hermes  -  Koos de Meij                                 

Als er nog leden zijn die mee willen doen, graag doorgeven aan de secretaris. 

Vervolg Rondvraag: 

Han geeft aan dat hij de planten wil leveren voor de verloting in november. 

Joke heeft veel dode planten. Adrie is bij Joke gaan kijken en vastgesteld dat de 

planten te weinig water hebben gehad, Bij de behoorlijke zomer die wij hebben 

gehad mocht je niet zuinig met water zijn. 

Rob geeft aan dat hij veel last heeft van mieren die vooral de zaadbessen leeg 

zuigen. Het op tijd plaatsen van lokdoosjes kan misschien een oplossing geven. 

Piet gaat weer een zaadlijst verzorgen. Mocht u zaden hebben voor de zaadlijst 

neem contact op met Piet van de Vrede. 

Koos stelt nog een vraag over het schoonmaken van zaden van de Echinocereus. 

Waarop hij een duidelijk antwoord heeft gekregen. 

Pauze 

Na pauze plantenverloting met planten aangeboden door Bertus Spee. 

22.35 Voorzitter sluit de bijeenkomst en wenst een ieder wel thuis. 

 

Koos de Meij 

Secretaris 

Tijdens de pauze van de bijeenkomst hebben enkele leden aangegeven dat het 

misschien beter is om een avond te starten met een presentatie. Het duurt nu erg 

lang voordat de presentatie kan beginnen. Misschien een goede suggestie en 

goed om dit tijdens een rondvraag te bespreken.(Koos)  
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