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Uitnodiging voor de bijeenkomst van Succulenta Zeeland te houden op 

vrijdag 27 januari 2023 in het Heer Arendhuis te ’s-Heer Arendskerke. 

Aanvang 20.00 uur.  

PROGRAMMA  

1. Opening 

2. Rondvraag en mededelingen 

3. Voordracht door Bertus Spee over Cuba 

4. PAUZE  

5. Voordracht door Bertus Spee over Cuba  

6. Sluiting  

Namens het bestuur,  

Koos de Meij 

Secretaris Succulenta Zeeland..  

 

 

 

ZEECULENTA 

Nieuwsbrief nr.1 januari 2023 

 

Club bijeenkomsten 2023 

27 januari Voordracht Cuba door Bertus Spee 

24 febuari  

31 maart  

28 april  

26 mei  

30 juni Op Locatie bij ?????? 

Juli Geen Bijeenkomst 

25 augustus  

29 september  

27 oktober  

24 november  

december Geen bijeenkomst 

Alles onder voorbehoud en aanpassingen gedurende het jaar zijn mogelijk 
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Kort verslag van de bijeenkomst op 25-11--2022. 

Laatste verenigingsavond in 2022 

Met kennisgeving afwezig: Bea en Adrie. 

Rondvraag: 

Voorstel van Adrie wordt besproken over de verenigingsavonden. 

Er wordt afgesproken dat we eerder beginnen als er een presentatie is. 

Een plantenverloting om de andere bijeenkomst en geen plantenverloting als er 

een presentatie is. 

(Ik wil op de volgende bijeenkomst even checken of dit precies klopt) 

Open Dag 

De open dag zal in 2023 gehouden worden op zaterdag 20 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 

Fijn om vast te stellen dat we blijvend terecht kunnen in het Arendshuis. 

Pauze 

Presentatie van Piet van de Vrede over het geslacht Escobaria, leerzame en 

mooie presentatie, Piet bedankt. 

22.40 Voorzitter sluit de bijeenkomst en wenst een ieder wel thuis en goede 

feestdagen.. 

Koos de Meij 

Secretaris 

 Herinnering  

Afdelingscontributie 2023 

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

Graag zo spoedig mogelijk 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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