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N I E UWS BRI E F

1 – VAN H ET B ESTUU R
Mei stond in het teken van vier plantenmarkten, respectievelijk in Leiden, Oostvoorne
en Delft, waar regio West aan deelnam en
daarnaast was er onze eigen – allereerste –
plantenmarkt in De Lier (een succes, ook
doordat we daar een nieuw lid bijkregen uit
Den Haag). Van deze vier uiterst geslaagde
evenementen doen enkele leden van onze
regio verslag in woord en beeld.
Op 2 juni zijn we ook met een groepje van
11 leden naar Limburg gegaan. Meer hierover
kunt u lezen in onze volgende nieuwsbrief.
Ons volgend uitje – van 17 tot en met
19 augustus – is de 3-daagse excursie naar
exotische tuinen in Gelderland. Aan dit
veelbelovende uitje nemen 17 leden deel.
We gaan er een gezellig weekend van maken.
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2 – VERSL AG PL ANTENM AR KT HORTUS LEI DEN OP 12 MEI
Circa 2800 bezoekers bezochten dit jaar de plantenmarkt van de Hortus in Leiden.
Eerder werden er nog niet zoveel bezoekers geteld op de zaterdag voor Moederdag.

Naast een dertigtal stands met een uiteenlopend assortiment aan planten: vleesetende planten, succulenten, vaste, en
(sub)tropische planten, varens, orchideeën,
fruitbomen etc. trokken ook andere met
interessante koopwaarde de aandacht.
Behalve deze plantenmarkt waren er nog

veel meer activiteiten door de
medewerkers van de Hortus georganiseerd waaraan het publiek
kon deelnemen.
Bovendien werd er een ledenbijeenkomst gehouden voor de
Vrienden van de botanische tuin
Leiden. Wellicht een idee om ook
hiervan lid te worden!
Regio West was wederom
deelnemer aan de plantenmarkt.
Vele geïnteresseerden bezochten onze
stand waar we een breed assortiment aan
kuipplanten presenteerden: Bougainvillea,
Heliotropium, Ficus carica, Thunbergia
alata, Punica granatum, Streptosolen,
Passiflora, Hibiscus rosa-sinensis,
Ornithogalum en nog veel, veel meer.
We waren er niet alleen om planten te
verkopen, maar ook om uitleg over de
verzorging te geven. Helaas konden we
geen nieuwe leden verwelkomen, maar
hopelijk zal onze informatievoorziening
later toch nog leden opleveren. Aan het
eind van de dag waren er slechts enkele
planten die we mee terug moesten nemen.
Een zeer geslaagd evenement!

3 – VERSL AG PL ANTENM AR KT R EGI O WEST I N D E LI ER OP 19 MEI

Op zaterdag 19 mei hield regio West
voor het eerst een kuipplantenmarkt,
bij ons lid Piet Keijzer in De Lier, op zijn
zeer ruim bemeten oprit. Het zag er
schitterend uit: naast de leden met hun
eigen of deels ook ingekochte planten
waren er drie gespecialiseerde kwekers
aanwezig met ook weer een zeer divers
aanbod. Reden genoeg dus om er een
mooi (fiets)tochtje aan te wagen!
Helaas waren de weergoden op dat
moment niet in kuipplanten geïnteresseerd, want zij zonden ons een grauwe
hemel, 13ºC en een kil windje...
Tot overmaat van ramp trouwde die
morgen ook nog de Engelse prins Harry,
met als gevolg dat het bezoekersaantal
ver achterbleef bij de verwachtingen: er
kwamen zo'n man/vrouw of 60, waaronder natuurlijk ook diverse eigen leden.
Aan gezelligheid ontbrak het zeker niet:
Piets vrouw en dochter – Nel en Arina –

hadden gezorgd voor koffie, thee en gebak.
Leden en niet-leden konden gezellig
bijpraten en smullen van versgebakken
rabarber- en appelcake (het was namelijk
ook nog 'open tuin' bij Piet).
We hopen op beter weer de volgende keer,
want dit was natuurlijk gewoon niet eerlijk:
de volgende dag was het volzonnig en 23ºC!

4 – VERSL AG B OS & BU RC HTFAI R O OSTVO OR N E OP 26 MEI

Door de vermindering van het aantal standhouders van 142 naar 125, was de gehele
opzet wat ruimer dan voorgaande jaren.
Dat gaf de standhouders wat betere aanen afvoer mogelijkheden van hun waar.
Het weer zat ontzettend mee, ’t was
bijna te warm. ’s Middags stak er
een verkoelend zacht windje
op, hetgeen de situatie nog
aantrekkelijker maakte.
Het was een druk bezocht
evenement, met zo’n
10.000 bezoekers.

Dat was ook te merken aan het aantal
bezoekers aan onze stand die afkwamen op
een keur aan zowel stekplanten als aan de
grote kuipplanten die we aanboden.
Mede dankzij de aanwezigheid van een
paar uurtjes van twee van onze leden, ter
ondersteuning van het vaste team,
liepen de zaken gesmeerd en
wisselden aardig wat planten
van eigenaar. Wel drukte
de afwezigheid van Carel
Dubbeld onze pret, we
misten maar al te zeer
zowel hem als zijn kennis.

5 – VERSL AG HORTUSDAG B OTAN I SC H E TU I N DELFT OP 27 MEI
De plannen om dit evenement wat groter op te zetten zijn gelukt, er waren weer een paar
kramen meer dan vorig jaar en een hele reeks activiteiten en een lezing over specerijen.
Ook hier zat het weer mee. Waar
elders de kuipplanten flink van
hemelwater werden voorzien,
bleef het in Delft droog en heerste
er een aangename temperatuur.
Prachtig natuurlijk om een bezoek
te brengen aan de tuin en de
stands. Regio West had een stand
met een groot aanbod aan zeer
verschillende planten. Ook ons lid
Erwin Kluwer stond er met subtropische planten en kruiden. Voor
Delftse begrippen was het dan ook
redelijk druk. Wat opmerkelijk was,
is dat in tegenstelling tot voorgaande jaren in zowel Oostvoorne
als in Delft de grote planten allemaal van de hand gingen.

We kijken met een tevreden gevoel terug op deze
hortusdag, hoewel we – helaas – geen nieuwe leden
konden inschrijven.

H ET VERSL AG VAN D E EXCU RSI E NA AR LIM BU RG OP 2 J U N I
KU NT U LEZEN I N ONZE VOLGEN D E N I EUWSB R I EF

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

