Nederlandse Kuipplantenvereniging – Regio West
MEI 2018

N I E UWS BRI E F

JAARGANG 2 – NUMMER 5

1 – VAN H ET B ESTUU R

INHOUD

Wij willen u nogmaals attent maken op
de bijzondere excursie naar Limburg die wij
speciaal voor u hebben georganiseerd,
zie onder punt 2.
Vanwege de flinke reistijd hebben we de
starttijd van de excursie op 10.30 uur
gesteld.
Op dit moment hebben zich slechts een
negental leden hiervoor aangemeld.
Wellicht is het aan uw aandacht ontsnapt
dat deze excursie al volgende week zaterdag
2 juni plaatsvindt. Het zou leuk zijn als een
grotere groep aan deze excursie gaat deelnemen. Flores in Terra is een kwekerij en
groothandel in mediterrane en andere
subtropische planten die haar bedrijf slechts
een week openstelt speciaal voor liefhebbers
van kuipplanten.
Bovendien stellen de tuineigenaren van de
twee exotentuinen alles in het werk om ons
een gezellige dag te bezorgen. U zult er
zeker geen spijt van krijgen.
Indien u alsnog besluit om u voor deze
excursie op te geven wilt u dit dan doen
uiterlijk zondag 27 mei via e-mail
cmfmeere@ziggo.nl. Dan kunnen we de
tuineigenaren tijdig berichten hoeveel leden
zij kunnen verwachten.

1 – Van het bestuur

Verder zijn er het komende weekend weer
2 evenementen waaraan u een bezoek kunt
brengen, zie de punten 3 en 4

2 – Excursie Flores in Terra
en twee exotentuinen op 2 juni
3 – Bos & Burchtfair Oostvoorne
op 26 mei
4 – Hortusdag Botanische Tuin Delft
op 27 mei
5 – I.M. Carel Dubbeld
6 – Overige informatie

2 – DAGEXCU RSI E NA AR FLOR ES I N TER R A EN 2 TU I N EN OP 2 J U N I
Deze dagexcursie is als volgt
samengesteld:
We gaan op zaterdag 2 juni
naar Flores in Terra in Melderslo
en twee kuipplantentuinen
in Grashoek (Noord-Brabant).

DIT
MAG U N
IET
MISSEN!

Het tijdschema is als volgt:

• 10:30 – 12:30 uur – Flores in Terra, opendag bij dit groothandelsbedrijf,
gespecialiseerd in het kweken en verhandelen van exoten en mediterrane
planten. Mis het niet: mogelijkheid tot aanschaffen van kuipplanten!
N.B. We gebruiken ook hier onze zelf meegebrachte lunch.
Slooierweg 13 | 5962 AX Melderslo

• 13:00 – 14:30 uur

– Anfra Kijk- en Wandeltuin.
Tuin 9000 m² met een groot gazon,
vijver, serre, rotstuin, wandelpaden,
een tropisch eiland met bananen,
palmbomen, yucca’s en nog veel meer!
Daarnaast een grote verzameling
kuipplanten o.a. Bougainvillea,
Grevillea, Podranea ricasoliana, Protea,
citroen- en sinaasappelbomen.
Helenaveenseweg 3
5985 NK
Grashoek

• 14:30 – 16:00 uur

Nel en Piet Hanssen’s
prachtige tuin met vele
kuip- en vaste planten.
Pastor Vullingsstraat 63
5985 PH Grashoek
aan
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De eigenaren
van beide tuinen
zijn lid van onze
vereniging.

3 – B OS & BU RC HTFAI R O OSTVO OR N E OP ZATER DAG 26 MEI
Al voor de 14e keer bieden de
Hofweide, naast het oude
gemeentehuis van Oostvoorne,
en het landgoed Mildenburg
plaats aan alle aspecten van
het buitenleven.
Dàt is de Bos & Burchtfair:
een hele fraaie presentatie
van alles wat met planten
en tuinen te maken heeft.
Zo’n 100 exposanten laten van alles zien op het gebied van tuinieren
en buitenleven. Gespecialiseerde kwekers, heel veel planten, streekproducten zoals kazen, jams chutneys en kruiden. Mooie tuinmeubelen,
solide gereedschappen, groenten en fruit, het is er allemaal.
Diverse terrassen bieden plaats aan heerlijke
hapjes en drankjes. Diverse artiesten zorgen
voor muzikale ondersteuning.
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Locatie: Hoflaan
3233 AN | Oostvoorne
Toegang is gratis. Open van 10:00-17:00 uur

4 – HORTUSDAG BOTAN ISCH E TU I N DELFT OP ZON DAG 27 MEI

Locatie: Poortlandplein 6 | 2628 BM | Delft
Toegang: € 4,- of geldige museumkaart,
ouder dan 65 jaar en kinderen van 5 tot 14 jaar € 2,tot 5 jaar gratis. Open van 10:00 – 17:00 uur

Tijdens de Delftse Hortusdag
worden er weer tal van tal van
activiteiten georganiseerd:
• de opening van de zomertentoonstelling over specerijen
• demonstraties over ‘planten en
techniek’
• kramen waar planten en
aanverwante producten te
koop worden aangeboden
• kramen waar organisaties
tuinieren en groen presenteren
• vele en diverse activiteiten
voor kinderen.
• unieke rondleidingen achter
de schermen.
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I N MEMOR I A M CAR EL DU B B ELD
Op 16 mei 2018 is Carel Dubbeld in de vroege ochtend kort voor 4:00 uur in zijn slaap
overleden. Zijn familie heeft hem kernachtig omschreven als een man met ‘groene vingers
en een groot hart’.

Iedereen die Carel gekend heeft zal hem herinneren als een uiterst positief mens met
een zeer brede belangstelling voor ondermeer kunst, literatuur, fotografie, vormgeving
en muziek. Zijn liefde voor planten werd een ieder meteen duidelijk als die zijn mooie en
intieme tuin betrad. Velen hebben als herinnering aan zo’n bezoek er een prachtige plant
aan overgehouden.
Ook zijn vele bijdragen aan De Parel toonden keer op keer zijn brede interesse. Hij bleef de
gedreven journalist die steeds op zoek ging naar iets nieuws. Het was boeiend om te lezen
waar hij al studerend de lezers op trakteerde.
Velen zullen vanaf nu ook zijn kaartjes en enveloppen moeten missen met het karakteristieke handschrift en de veelal verrassende inhoud. Heel attent hield hij zo contact met een
gevarieerde kring van geestverwanten.
Maar boven alles zal het regiobestuur en iedereen die hem gekend en meegemaakt heeft
hem herinneren als een goed en empathisch mens.
We wensen Joos, Sander, Lynsey en Jaap heel veel sterkte nu ze hem helaas hebben moeten
laten gaan.

VOLGEN DE KEER EEN N I EUWSB R I EF MET EEN R EEKS A AN VERSL AGEN

In de volgende nieuwsbrief kunt u het
verslag lezen over onze eigen plantenmarkt
in De Lier die op 19 mei werd gehouden.
Het was heel geslaagd.
Het regiobestuur wil alle leden die aan deze
markt hebben meegewerkt dan ook hartelijk

bedanken voor hun inzet en bijdragen.
Bovendien willen de overige leden van het
regiobestuur hun bijzondere waardering
uitspreken naar de familie Keijzer die zich
met name voor de inrichting van de markt in
hun tuin enorm heeft ingespannen!

6 – OVER I GE 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

