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1 – VAN H ET B ESTUU R
Je hebt net de nieuwsbrief over de viering
van ons 15-jarig jubileum gehad of er volgt
alweer een nieuwe over andere activiteiten
waar regio West aan deel heeft genomen of
waaraan je kunt meedoen.

Over de Bos & Burchtfair in Oostvoorne kun
je lezen in het verslag van Janny Verloop,
onder punt 2.
Over de Hortusdag in de Botanische Tuin
Delft doen Martin Talma en Els de Rue
verslag, onder punt 3.
Er is in deze periode veel te doen. Een aantal
leden in het Westland houden open dagen
op 21 en 22 juni. Meer informatie hierover
vind je onder punt 4
Verder willen we je aandacht vragen voor de
kuipplantenshow die kwekerij Van der Velde
in Heerde (Gelderland) vanaf juli tot en met
oktober gaat houden (met ondermeer de
planten op deze pagina), zie onder punt 5.
Tot slot stuurde Janny Verloop, ons lid uit
Oud-Beijerland, een afbeelding van een
bijzondere plant. Meer informatie over deze
plant vind je onder punt 6.

erythrina crista galli

2 – VERSL AG BOS & BU RCHTFAI R OOSTVOORN E OP ZATERDAG 25 MEI
Na vele mooie dagen regende het bij
het begin van de Bos & Burchtfair in
Oostvoorne.
We hadden een mooie plaats op het
terrein. Door de regen kwamen de
mensen wat later naar deze fair, maar
gelukkig werd het al snel weer droog.
En toen kwam de bezoekersstroom
goed op gang.
We hadden heel veel aparte soorten
planten, Piet Keizer kwam nog wat
grotere bloeiende planten brengen.
De drie potten met dahlia’s hebben
nog geen kwartier gestaan, toen waren
ze alle drie gelijk verkocht. We hadden
over belangstelling niet te klagen.
Leuke contacten
Met verschillende liefhebbers van kuipplanten waren er
leuke contacten. Martin kreeg zelf nog een plantje van
een klant een Impatiens congolensis, ook bekend als
I. niamniamensis. (papegaaienvlijtige lies).
Op het einde van de dag hadden we nog wel wat planten
over, maar er was goed verkocht. De fruitboompjes waren
ook aardig in de belangstelling.
Nu maar hopen dat er
ook wat nieuwe leden
bijkomen. We hebben
de vereniging goed
gepromoot, o.a. door
de verenigingsfolder
bij iedere aankoop toe
te voegen!

Net zoals
voorgaan
de
jaren wa
s Regio
West ook
weer
present!

3 – VERSL AG HORTUSDAG BOTAN ISCH E TU I N DELFT OP ZON DAG 26 MEI
Ook dit jaar was
onze vereniging
weer present
op de Hortusdag
in Delft.
Warm was het
niet en ’s middags
werd de wind
wat krachtiger,
maar in tegenstelling tot de
weersverwachting bleef het
gelukkig droog.

Door de langdurige periode van koude
nachten, waardoor een goede groei van
zaailingen en stekken werd geremd, was
ons aanbod aan zelf opgekweekte planten
niet om erg enthousiast van te worden.
De verkoop bleef dus wat achter bij de
verwachtingen die we er van hadden, hetzelfde ondervonden we in Oostvoorne, de

dag ervoor. Gelukkig had Piet Keizer mooie,
bloeiende planten aangeschaft. Deze gingen
op een enkele na grotendeels van de hand,
maar ook onze eigen plantjes vonden toch
behoorlijk aftrek. Ook hebben we hier, net als
in Oostvoorne, onze folders bij de verkochte
planten gedaan, in de hoop dat met ons
aanbevelend verenigingspraatje, er mensen
zullen zijn die lid willen worden.

Naast de vele leuke andere kramen die men kon bezoeken, is
het waard te vermelden dat de eerste Botanische Kunstmarkt
die tijdens de Hortus werd gehouden, een succes was.
Vele prachtige kunstwerken werden door diverse kunstenaars
getoond en ter verkoop aangeboden.
Al met al was het, zoals altijd, weer een gezellige en geslaagde
dag.

4 – OPEN TU I N DAGEN WESTL AN D OP VRIJ DAG 21 EN ZATERDAG 22 J U N I

In het Westland zijn mooie siertuinen te
over. Vijf van deze tuinen en een kwekerij
organiseren op vrijdag en zaterdag 21 en
22 juni twee gezellige dagen waarbij u de
verschillende tuinen in willekeurige
volgorde kunt gaan bezoeken tussen
10.00-16.30 uur.

π SPIRIT GARDEN

Veelzijdig, waterpartijen, botanisch, rust,
binnen/buiten, mediterraan
Tuindersweg 13 | 2676 BD | Maasdijk
Gerrina en Eef van Zanten zijn lid van onze
vereniging. www.spirit-garden.nl
π GALERIE VELLEKOOP

Er zijn grote siertuinen zoals de Hoofven,
Spirit Garden en De Pluktuin, met vijvers,
borders en binnentuinen.
Verder is er kwekerij
Sunsister met bijzondere tuinplanten en
de grootste collectie
salvia’s van Nederland
en de intieme tuin van
galerie Vellekoop in
De Lier.
Extra leuk is dat u naar
de deelnemende tuinen
kunt fietsen met een
fietsroute van ongeveer
20 km door het Westland.
De fietstocht kan gratis
worden gedownload op
de website.

Galerie en tuin rondom de galerie
Pastoor van Rooijplein 3 | 2678 JA | De Lier
www.vellekoopkunsthandel.nl

π DE HOOFVEN

Vijver, slingerpaadjes,
veelzijdige liefhebberstuin en kas met
subtropische planten.
Jan en Nel Van Dijk zijn
lid van onze vereniging.
Oudecampsweg 22A
2678 KP | De Lier

π KWEKERIJ SUNSISTER

Grootste collectie
salvia’s van Nederland,
bijzondere tuin- en
terrasplanten, verkoop
AnneMarie van Mil is lid
van onze vereniging.
Grote Woerdlaan 29
2671 CM | Naaldwijk
www.sunsister.nl

π HEEMTUIN VAN HET

STAELDUINSE BOS
Kruidentuin, prairietuin,
stumpery, zitkuil
Peppellaan 4 | 2691 NG
’s-Gravenzande
www.hetstaelduinsebos.nl
Ga er langs, laat u
verwonderen en geniet
van al het moois op
deze verstilde plekjes
in het Westland!

π DE PLUKTUIN

Theetuin, cottage garden,
boomgaard, binnentuin, nutstuin,
borders en priëlen, expositie, winkel
Kleine Achterweg 28
2671 LT | Naaldwijk
www.pluktuin.nl
Entree is overal gratis. Voor meer
informatie klik op de volgende link:
https://natuuratelierwestland.nl/open-tuin-dagen-westland-21-en-22-juni

5 – KU I PPL ANTENSHOW B IJ KWEKERIJ VAN DER VELDE I N H EERDE

In de maanden juli t/m oktober
is er bij kwekerij Van der Velde
een interessante kuipplantenshow
achter de pluktuin.
Zeer oude fuchsiastammen,
oude kuipplanten en éénjarige
zomerbloeiers zijn er te zien.

Veel van de kuipplanten en oude Fuchsia-stammen
van de kwekerij van Gerrit en Esther van der Velde
zijn het predicaat 'oude meester' waardig. Stuk voor
stuk met veel liefde verzorgd, gesnoeid en gevormd
tot kunstwerken op zich. Loop door het levende
schilderij en bekijk dit door de ogen van Vincent van
Gogh, loop door het straatje van Vermeer en geniet....

Lapageria
rosea

pandorea
jasminoides

aristolochia gigantea
Showdagen
Daarnaast zijn er op 6 en 13 juli twee speciale
showdagen waarop extra activiteiten zullen
worden georganiseerd.
Op beide dagen is er een rondleiding.
Verder is op allebei de dagen Aat van Wijk
aanwezig die z’n prachtige Fuchsia-aquarellen
toont en je kunt hem dan ook aan het werk zien.
Aan een verdere invulling van het programma
wordt nog gewerkt.
Programma zaterdag 6 juli
• 11.00 uur – Bloemschikdemonstratie
‘Naar het voorbeeld van de oude meesters’
• De hele middag bonsai-demonstraties
door Bruno Wijman.

mackaya bella

phymosia umbellata

Programma zaterdag 13 juli
• 11.00 uur – Bloemschikdemonstratie
‘Naar het voorbeeld van de oude meesters’
• 14.00 uur – Lezing van de tuinbaas van
Paleis Het Loo, Willem Zieleman over het
verzorgen van zeer oude orangerieplanten.
Kwekerij Van der Velde
Borchgraverweg 3a | 8181 RW Heerde
www.kwekerijvandervelde.nl
hardenbergia violacea

6 – BU LB I N E ALOOI DES
Janny Verloop kreeg vorig
jaar van Jan van Dijk (auteur
van artikelen in De Parel
over Zuid-Afrikaanse
bolgewassen) een Bulbine
alooides. Na enig gezoek
kon de soort worden
vastgesteld.
Tot haar verbazing is die
mooi gaan bloeien, zoals
op de grote foto te zien is.
Bulbine alooides is een bijzondere vetplant,
voorkomend in de West-Kaap (Zuid-Afrika) en
Namaqualand.
Deze Bulbine heeft 6 tot 12 succulente bladeren
en bloeit van maart tot en met mei met een
lange toorts volop kleine gele bloemen.
Op zijn Afrikaans wordt deze plant rooistroom
genoemd.
Het geslacht Bulbine behoort tot de Asphodelaceae familie en omvat zo’n 78 soorten waarvan de
bekendste de B. frutescens is (zie de kleine foto).
Een aantal leden van onze vereniging zullen hem
ongetwijfeld in hun collectie hebben.

De Bulbine komt hoofdzakelijk voor in
Zuid-Afrika, enkele soorten in tropisch
Afrika, Australië en Yemen.

7 – 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

