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1 – VAN H ET B ESTUU R
Hoewel het kuipplantenseizoen nog niet
begonnen is, heeft het bestuur zich beziggehouden met een aantal zaken, zoals:

• Samenstelling van deze tweede nieuwsbrief,
•
•

zie het resultaat hiervan
Invulling geven aan het programma
Regio West 2018 – zie punt 2
Bezoek aan onze nieuwe grondstoffenleverancier Culvita om nadere informatie
over hun producten – zie punt 3

Op onze oproep over deelname aan de kuipplantenmarkt hebben we 3 positieve reacties
gehad. Hoewel het pas januari is willen we
graag weten of er meer leden bereid zijn een
bijdrage te leveren. Daarom hebben we onder
punt 5 een hernieuwde oproep hiervoor gedaan.

Op 10 februari licht Gerard Rosema een tipje
op over wat er allemaal komt kijken bij het
veredelen van agapanthussen.

Tot slot spreken we de wens uit dat we een
plezierig en bloeirijk kuipplantenseizoen
gezamenlijk tegemoet gaan en elkaar
ontmoeten op onze eerste ledenbijeenkomst
op 10 februari in Moordrecht.

2 – PRO GR A M M A 2018 VAN R EGIO WEST
Zaterdag 10 februari
Ledenbijeenkomst in Moordrecht met de
lezing ‘De Wereld in een kuip’ door Sander
Onsman.
Donderdag 5 april
Bezoeken aan RM
Plants en Bental;
bedrijven met een
groot assortiment
mediterrane en subtropische planten.
Zaterdag 14 en zondag 15 april

Zaterdag 19 mei

Regio West organiseert een kuipplantenmarkt in De Lier.
Zaterdag 26 mei
Deelname Regio
West aan de
plantenmarkt
Bos & Burchtfair
in Oostvoorne.
Zondag 27 mei

Deelname Regio West aan voorjaarsevenement in de Haarlemmer kweektuin.
Zaterdag 28 april
Bezoek aan Vita
Toscana, een kwekerij
met diverse soorten
Bougainvillea en aan
kwekerij Meeslouwer,
met een assortiment
aan Mandevilla, Alstroemeria, Canna,
exclusieve orchideeën, hangplanten en
bolvormige kamerhortensia’s.

Deelname Regio West aan de Hortusdag in
de Botanische Tuin in Delft.
Datum in juni/juli
Nog te bepalen voor excursie.
Vrijdag 17 – zondag 19 augustus
Driedaagse excursie naar een aantal tuinen
in Gelderland.

Zaterdag 12 mei
Zaterdag 22 en zondag 23 september
Deelname van
Regio West aan de
Najaarsmarkt in de
Hortus Botanicus
in Amsterdam.

Deelname Regio West aan de plantenmarkt
in de Hortus van Leiden.

Datum nog te bepalen in oktober
Ledenbijeenkomst in Moordrecht

3 – LEDEN B IJ EEN KOMST 10 FEB RUAR I 2018
Op zaterdag 10 februari wordt de eerste
ledenbijeenkomst van 2018, zoals gebruikelijk gehouden in de kantine van De IJssel
Coatings BV, Centrumbaan 960 (industrieterrein Gouwepark), 2841MH Moordrecht.
Het programma is als volgt:
• Ontvangst om 10.00 uur met koffie/thee
door onze gastvrouwen Ellie van der Eijk en
Geesje Maas
• Om 10.30 uur zal Sander Onsman, bioloog
en eigenaar van Onszaden, een lezing voor
ons houden, getiteld ‘De Wereld in een kuip’

• Ons lid, Gerard Rosema, zal hierna een
korte uitleg geven op welke wijze de
Agapanthus te veredelen is. Later in het jaar
wil hij belangstellenden uitnodigen dit bij
hem thuis in de praktijk te zien.
• Vervolgens is er gelegenheid om de zelf
meegebrachte lunch te gebruiken.
Voor koffie/thee en melk wordt gezorgd
• Na de lunch zal aandacht worden besteed
aan het activiteitenprogramma 2018
• De verkoop van meststoffen en de uitwisseling van zaailingen, stekken en planten is
het slotdeel van het programma.

4 – KU I PPL ANTENGRON D, BAR K, PER LI ET EN MESTSTOFFEN
In onze eerste nieuwbrief hebben wij laten weten dat we ons aan het oriënteren waren om
van potgrondleverancier te veranderen. Dit heeft ertoe geleid dat we begin januari op
uitnodiging van potgrondleverancier Culvita aldaar een bezoek hebben gebracht.
Doel van het bezoek was om meer inzicht te krijgen in de samenstelling van hun kuipplanten- en mediterrane potgrond.

Duidelijk werd dat beide potgronden
samengesteld zijn uit:

• Baltische tuinturf
• Kokosvezel
• Klei
• Organische meststoffen – NPK 10-4-6
• Een speciale meststof voor de eerste
6 weken – NPK 14-10-18+2MgO.

Om de juiste pH-waarde te bereiken is kalk
toegevoegd. Het merk is Dolokal – 5%MgO,
een zeer fijne poedervorm die uitstekend te
verdelen is in de potgrond.
Bij de mediterrane potgrond is hieraan nog
toegevoegd:
• Puimsteen
• NPK 7-7-8 bio-massa met
sporenelementen
• Rhizoplus® **
** Rhizoplus® is een samenstelling van
micro-organismen, o.a. mycorrhizae,
bacteriën, schimmels, zeewier en gisten.
De samenstelling van Rhizoplus©
verrijkt het bodemleven waardoor de
bodemstructuur en de wortelvorming
verbeteren. Het organische en anorganische worden beter vermengd.
Er ontstaat een betere lucht/water
huishouding en er komen voedingsstoffen vrij uit compost, humus en
organische stof.

POTGRON DMONSTERS
Op onze ledenbijeenkomst van 10 februari
kunnen we monsters van deze potgronden
laten zien zodat u zelf de potgronden kunt
beoordelen.
Advies van Culvita is de mediterrane potgrond voor onze kuipplanten te gebruiken
als we deze langer dan 2 jaar in onze
potten willen laten staan.
Bovendien bevordert de Rhizoplus een
betere bodemstructuur en wortelvorming.
FR ANS B O OMSC HORS/BAR K
Culvita kan ook Franse boomschors (bark)
leveren. Boomschors heeft een positief
effect op het bodemleven. Franse bark
heeft een lange levensduur. Het gaat zeker
3-5 jaar mee zonder merkbaar kwaliteitsverlies. Deze bark is afkomstig van de Pinus
maritiem (Franse zeeden).

De volgende grondstoffen kunnen wij u
aanbieden:
• Culvita kuipplantengrond voor € 4,50
per zak van 40 liter
• Culvita mediterrane potgrond
voor € 5,50 per zak van 40 liter
• Culvita Franse boomschors (bark)
5-12 mm voor € 7,00 per zak van 40 liter
• Culvita cactusgrond € 2,35
per zak van 5 liter
• Perliet € 1,50 per zak van 10 liter
HOE TE B ESTEL LEN
Zoals gebruikelijk kunt u weer uw bestelling
voor potgronden, bark en perliet aan ons
doorgeven. Wij verzoeken U dit uiterlijk
donderdag 1 maart 2018 aan onze secretaris
– cmfmeere@ziggo.nl – te laten weten.
De grondstoffen kunt u vervolgens ophalen
op zaterdag 17 maart tussen 10.00 en 15.00
uur bij Piet en Nel Keizer, Burgerweg 23,
2678 NV De Lier of na telefonische afspraak
(0174-514906).

Verder is het mogelijk verschillende
meststoffen en andere plantbenodigdheden
te kopen. Op onze website:
www.oranjerie-regio2.net/?page_id=658
kunt u informatie hierover vinden. U kunt
deze artikelen kopen bij het afhalen van de
bestelde grondstoffen.
Het is ook mogelijk de meststoffen op onze
bijeenkomsten of evenementen af te
nemen. Wilt u dan van tevoren uw bestelling
aan Piet Keijzer – keijzberg@hetnet.nl –
doorgeven.

5 – KU I PPL ANTENM AR KT OP 19 M EI 2018
Zoals al eerder is aangekondigd:
er is het plan om een stekjesmarkt
te organiseren.
Over de opzet heeft het bestuur
onlangs van gedachten gewisseld
en die kwam al snel tot de conclusie dat het nóg leuker is om een
kuipplantenmarkt te houden waar
naast zaailingen en stekken ook
prachtige kuipplanten worden
aangeboden.
Ons bestuurslid, Piet Keijzer uit
De Lier (bij Delft), heeft hiervoor
zijn locatie beschikbaar gesteld en wel
op zaterdag 19 mei 2018.
HOE KU N J E ER A AN DEELN EMEN
Het lijkt ons een goed idee onze leden
te vragen of zij hierbij op een of andere
manier betrokken willen worden. En dan
denken wij aan de volgende aspecten:
1. Het opkweken van zaailingen en
stekken van kuipplanten
2. Indien u zelf de ruimte niet hiervoor
heeft kunt u ook stekmateriaal van
eigen planten aanleveren
3. Het beschikbaar stellen van mooie
kuipplanten (eventueel tegen een
redelijke vergoeding)
4. Door een stand te bemensen
(een dagdeel of een hele dag)
5. Uiteraard het bezoeken van de
kuipplantenmarkt op 19 mei
Door een e-mail aan onze secretaris
te sturen – cmfmeere@ziggo.nl – met
vermelding van het (de) bovenstaande
nummer(s) van uw bijdrage kunt u ons
laten weten op welke wijze u aan onze
kuipplantenmarkt wilt meedoen.
We hopen op velen van u te kunnen
rekenen. Samen wordt het leuker!

6 – PL ANTEN B EU RZEN
EN OPEN TU I N EN
Wij willen u erop attent maken dat via de link
www.oranjerie-regio2.net/?page_id=2967 een
overzicht te vinden is van de plantenbeurzen
die in 2018 worden gehouden in Nederland en
België.
Vorig jaar hebben de families Van Dijk en
Keijzer hun tuinen voor u opengesteld.
Zijn er leden in onze regio die hiertoe ook een
keer willen overgaan. Zo ja, meldt u aan bij
onze secretaris – cmfmeere@ziggo.nl – en hij
zorgt ervoor dat dit in onze nieuwsbrief,
De Parel, en op onze website en de landelijke
website wordt vermeld. Wilt u bij uw aanmelding de volgende gegevens vermelden:

• adres, telefoonnummer, emailadres en
•
•
•
•
•

eventueel uw website
openingsdata en -tijden, eventuele
toegangsprijs,
al dan niet geschikt voor rolstoelen,
honden al dan niet toegelaten,
evt. verkoop koffie/thee en
evt. verkoop planten.
Een korte beschrijving van uw tuin en
enkele foto’s zijn hierbij welkom.

Onder punt 8 worden een aantal websites
vermeld waarbij u de mogelijkheid heeft zelf
open (exotische) tuinen te bezoeken.

7 – WER KGROEP PLUMER I A
Zoals in onze vorige nieuwsbrief
is aangekondigd, kunt u vanaf
nu op onze website uitgebreide
informatie over de Plumeria
vinden (o.a. verzorging, kweektips,
ongediertebestrijding).
Als u op de volgende link klikt:
www.oranjerie-regio2.net/?page_id=3421
komt u direct op de eerste pagina terecht
waarna u ook snel de andere pagina’s kunt
bereiken.

niveau nog steeds aardig
dun. Rudy had een vochtigheidsmeter bij zich en
merkte dat alle planten
wel aardig vochtige grond
hadden. Vermoedelijk had
iemand het niet kunnen laten
ze water te geven... Ze worden dus
(misschien zelfs te) goed verzorgd.
Wordt vervolgd

OVERWI NTER I NG ZA AI LI NGEN
15 januari is Rudy Vrooman naar Hortus
Overzee in Den Helder gegaan om te zien
hoe het stond met de plumi-zaalingen van
de werkgroep. Ze zagen gezond uit dankzij
de goede zorg. Wat opviel was dat vele
planten nog aardig wat blad hadden. Wel
liep de kwaliteit uiteraard terug. Er waren
duidelijk verschillen per groepje. Vele planten waren al begonnen met nieuw blad:
van kleine klauwtjes tot al aardige
uitlopers. De stammetjes waren op grond-

8 – OVER IGE I N FORM ATI E
π E-mail secretariaat Regio West
π Telefoon secretariaat
π Website
π Facebook
π Info plantbenodigdheden
π Bestellen plantbenodigdheden

cmfmeere@ziggo.nl
070-3994073
www.oranjerie-regio2.net
www.facebook.com/KuipplantenWestNederland/
www.oranjerie-regio2.net/?page_id=658

keijzberg@hetnet.nl
www.oranjerie-regio2.net/?page_id=3421
www.oranjerie-regio2.net/?page_id=2967
www.openexotentuinen.be/
www.mooietuinen.be/exotentuineninbe.html
www.tuinenstichting.nl
www.bezoekmijntuin.nl/
www.groei.nl/tuin/tuinontwerp/opentuinenweekend
π Info/opmerkingen over nieuwsbrief Oranjerie-Regio2@ziggo.nl
π Uitschrijven nieuwsbrief
Oranjerie-Regio2@ziggo.nl
o.a. meststoffen, perlite, stekers
π Werkgroep Plumeria
π Plantenbeurzen
π Open Tuinen websites

