Nederlandse Kuipplantenvereniging – Regio West
APRIL 2018

N I E UWS BRI E F

INHOUD
1 – Van het bestuur
2 – Kwekerijbezoeken | 28 april

• Vita Toscana
• Meeslouwer
3 – Plantenmarkt

JAARGANG 2 – NUMMER 3

1 – VAN H ET B ESTUU R
Inmiddels hebben we al enkele zomerse dagen
achter de rug. Wat een weelde!
We kunnen ons voorstellen dat dit voor velen
van u de aanleiding was om de kuipplanten al
naar buiten te brengen.
Niettemin zullen we erop moeten letten dat de
temperatuur ’s nachts niet onder het vriespunt
daalt. Het weer kan zo omslaan.

Hortus Leiden | 12 mei
4 – Overige informatie

In deze korte nieuwsbrief – binnenkort komen
we weer uitgebreider bij u terug – willen wij
uw aandacht vragen voor twee interessante
groenevenementen, zie onder punten 2 en 3.
Op beide evenementen wordt u vast weer op
de proef gesteld: ga ik die prachtige plant(en)
nu wel of niet in mijn verzameling opnemen?
Daar hoeft u natuurlijk geen dilemma van te
maken...
Een goede reden kan natuurlijk ook zijn om
weer leden uit onze regio te ontmoeten waarmee u ervaringen kunt uitwisselen. En dat in
een omgeving waar het heerlijk toeven is.
Mogen wij u hiervoor uitnodigen?
De redactie van De Parel heeft ons laten weten
dat de editie van april door een samenloop van
omstandigheden pas 3 mei bij u in de bus valt.

U kunt deze nieuwsbrief ook op onze
website www.oranjerie-regio2.net
raadplegen waar ook andere
interessante informatie is te vinden.

Deze nieuwsbrief is er om informatie aan elkaar
te geven. Het wordt zeker interessanter als
naast de bijdragen van het regiobestuur er ook
leden zijn die van zich laten horen. Iets voor u...

2 – KWEKERIJ B EZOEK A AN VITA TOSCANA EN MEESLOUWER | 28 APRI L
Om 10:30 uur bezoek aan Vita Toscana, een
kwekerij die diverse soorten Bougainvillea’s
teelt waarmee zij het Toscaanse leven laten
ervaren en doen geloven.
•Vita Toscana
Hoge Noordweg 15
2671 DX Naaldwijk.

•Rond 12:00 uur
vertrekken we naar
kwekerij Meeslouwer
Veilingweg 16 |
2266 HG Stompwijk
Het assortiment bestaat daar uit Mandevilla,
Canna, Alstroemeria, hangplanten, exclusieve
orchideeën en bolvormige kamerhortensia’s.
NB Op deze locatie eten we ook onze zelf
meegebrachte lunch.

3 – PL ANTENM AR KT OP DE HORTUS LEI D EN ZATER DAG | 12 MEI
Eens per jaar presenteren kwekers en liefhebbers hun mooiste aanbod op de
plantenmarkt in de Hortus van Leiden. Regio West staat hier ook met een
kraam vol met kuipplanten en promotie voor de vereniging.
Verder is er
een gevarieerd
programma:
π bijenlab
π demonstratie met

Camellia sinensis-thee
π cressen proeverij
π demonstratie zaaien
π rondleiding varentuin
π plantenspreekuur door
kaschef Rogier van Vugt
π rondkijken in de tuin en
bezoek brengen aan de
tropische kassen

Locatie – Rapenburg 73 | 2311 GJ Leiden. Toegang:
6 7,50 of museumkaart, kinderen 4-12 jaar 6 3,00.
Openingstijden: 10.00 – 17.00 uur.

JE!
T
N
U
E
T
S
N
E
G
GEHEU
P 19 MEI
MARKT O
KU I PPLANTEN
BRIEF MEER
S
W
U
E
I
N
E
D
N
VO LG E

4 – 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

