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N I E UWS BRI E F

INHOUD
1 – Van het bestuur
2 – Vraag en aanbod
3 – Pasar Botanica in de Botanische
Tuin Delft (31 aug. – 1 sept.)
4 – Lezersnieuws
5 – Overige informatie

1 – VAN H ET B ESTUU R
Het kuipplantenseizoen is al weer ver
gevorderd. Na een koud voorjaar hebben we
vanaf juni toch temperaturen gehad die de
meeste kuipplanten aangenaam vonden.
Met de storm van afgelopen week hadden
ze het wat minder naar de zin.
Voor wat betreft de activiteiten van onze
regio is het na ons 2-daagse trip begin juni
helaas stil gevallen. Onze eerste activiteit is
de najaarsmarkt in de Hortus in Amsterdam
op 21 en 22 september.
Op zaterdag 12 oktober houden we zoals
gebruikelijk onze laatste ledenbijeenkomst
in Moordrecht.
Onze voorzitter, Rudy Vrooman zal dan de
lezing ‘Madeira – meer dan een kuipplantenparadijs’ verzorgen en ondermeer het
programma van 2020 met jullie bespreken.
Noteer je deze datum in je agenda?
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Zoals al eerder in onze nieuwsbrieven was te
lezen, kunnen leden die kuipplanten zoeken
of willen aanbieden, dit gratis via onze
nieuwsbrief doen.
Als je een e-mail (cmfmeere@ziggo.nl )
stuurt naar onze secretaris, dan zal je bericht
in de volgende nieuwsbrief in de rubriek
‘Vraag en aanbod’ en op onze regiowebsite
te lezen zijn.
Wil je bijvoorbeeld een of meer kuipplanten
aanbieden, dan graag zelfgemaakte foto’s
(in hoge resolutie) meesturen.
Meerdere foto’s kun je het best sturen via
www.wetransfer.com.
Gebruik hiervoor de gratis versie van deze
website die tot 2 GB aan bestanden gaat.
Ons lid Jan van Dijk heeft al eerder van
‘Vraag en aanbod’ gebruik gemaakt.
En dit doet hij weer in deze nieuwsbrief,
zie onder punt 2.
Na ons lid Janny Verloop heeft nu onze
secretaris, Cees Meere, een aantal bijzonder
bloeiende planten geselecteerd die hij in
‘Lezernieuws’ aan je toont met een korte
beschrijving, zie punt 4.
We hopen dat meer leden van deze
mogelijkheid gebruik gaan maken zodat we
meer elkaars prachtige kuipplanten kunnen
bewonderen.
Je kan de foto(’s) en een eventuele korte
beschrijving eveneens zenden aan onze
secretaris. Hierboven is beschreven welke
mogelijkheden er zijn om dit te doen.

2 – DE RU B R I EK – VR A AG EN A AN B OD
Jan van Dijk heeft ons wederom verzocht
een lijst van planten in de nieuwsbrief te
plaatsen met het doel ze aan de leden van
onze vereniging aan te bieden.
Uiteraard doen wij dat maar al te graag.
In onderstaande reeks van foto’s zie je een
aantal tuin- en kuipplanten en zelfs kamerplanten die interessant zijn en gratis bij Jan
zijn op te halen.
In geval van belangstelling kun je rechtstreeks contact opnemen met Jan van Dijk
via jmvdijk@planet.nl of 0174-513700.

Aloë arborescens
boomachtige Aloë

Anigozanthus flavidus
Kangoeroepootje, bloemkleur
groen/rood

Agapanthus africanus
bladhoudend,kan enkele graden
vorst verdragen, bloemkleur blauw

Babaco (syn. Carica x pentagona)
bergpapaya, telen in kas( je),
heerlijke vruchten na 1 jaar,

Begonia luxurians
kamerplant, uit de tropische
wouden van Brazilië

Begonia maculata 'Tamaya'
kamerplant met witte stippen
op de bladeren

Dodonaea viscosa ‘Purpurea’
rood/purper blad

Haemanthus albiflos
poederkwast, bloemkleur wit

Brillantaisia ulugurica
Reusesalie in Afrikaans

Dodonaea viscosa
hopstruik, uit Australië

Justicia suberecta
(syn. Dicliptera suberecta)
bloemkleur oranje

Littonia modesta
knolgewas,verwant aan de Gloriosa

Tetradenia riparia
watersalie in Afrikaans – Iboza in Zulu

Paulownia tomentosa
kan flinke, winterharde boom worden,
bloemen lilablauw, in opstaande
pluimen tot circa 30 cm

Syzygium australe ‘Garden Lights’
produceert vruchten voor marmelade

Tetrapanax papyrifer
Chinese rijstpapierplant, winterhard

Tweedia caerulea
(syn. Oxypetalum coeruleum)
bloemkleur licht blauw

3 – ZOMERTENTOONSTELLI NG BOTAN ISCH E TU I N DELFT

4 – LEZERSN I EUWS
Hierbij vijftal foto’s van
bijzondere kuipplanten uit
de collectie van onze secretaris, Cees Meere, die dit
jaar in bloei zijn gekomen.
De Caesalpinia gilliesii en
Strelitzia ‘Mandela’s Gold’
zijn pas nu voor het eerst
gaan bloeien. terwijl Cees
ze al jaren in zijn bezit
heeft. De laatste heeft hij
opgekweekt uit zaad dat
hij uit Zuid-Afrika had
meegenomen.
Caesalpinia gilliesii De paradijsvogelstruik is een exotisch
bloeiende plant en wordt tussen 2 à 3 meter hoog. Ze heeft
fel gele kroonbladeren met lange rode meeldraden.
De dubbel gevederde bladeren sluiten zich ’s avonds sierlijk.
De zaden zijn giftig en roodachtig bruin.
Deze kuipplant komt van oorsprong uit Argentinië en
Uruguay en behoort tot de Fabaceae (vlinderbloemen) familie.
Plaats de plant op een zonnige beschutte plek en bemest de
plant regelmatig. Overwintering bij minimaal 5°C.
De plant verliest dan zijn blad.

Strelitzia reginae
‘Mandela’s Gold’ is de
zeldzame gele vorm
van de welbekende
paradijsvogelbloem
en wordt circa 1 meter
hoog.
Het spreekt vanzelf
dat deze fraaie plant
vernoemd is naar
Nelson Mandela, de
vroegere president
van Zuid-Afrika.
De Strelitzia is oorspronkelijk afkomstig
uit de Oostkaap en
KwaZulu-Natal (ZuidAfrika) en behoort
tot de Strelitziaceae
familie.
Plaats de plant op
een zonnige plek en
bemest de plant
regelmatig.
Overwintering op
een lichte plaats bij
minimaal 5° C.

Podranea ricasoliana
De trompetklimmer is met
zijn glanzende bladeren en
een overvloed aan roze
bloemen een zeer aantrekkelijke kuipplant; bereikt
met zijn ranken wel een
hoogte van 2-4 meter.
De Podranea ricasoliana
is afkomstig oorspronkelijk
uit de Oostkaap en KwaZulu-Natal (Zuid-Afrika)
en behoort tot de Bignoniaceae (trompetboom)
familie.
Plaats de plant in de volle
zon en bemest de plant
zeer regelmatig.
Overwintering bij minimaal
5°C. De plant verliest dan
zijn blad.

Mussaenda luteola (syn. M. flava) Deze struik, met kleine
gele bloemen omgeven door een enkel wit tot crèmeachtig kelkblad, wordt 1-2 meter hoog.
De Musaenda luteola is afkomstig uit tropisch Afrika en
behoort tot de Rubiaceae familie, net als de koffieplant.
Plaats de plant deels zonnig tot halfschaduw. en bemest
de plant regelmatig. Overwintering bij minimaal 15°C,
op een lichte plaats en weinig water.

Dietes grandiflora
De grote wilde iris is
een groenblijvende
plant met rhizomen
(wortelstokken) en
wordt circa 1 meter
hoog.
De exotische uitziende
bloemen van de Dietes
grandiflora bloeien
enkele dagen, terwijl de
Dietes iridioides slechts
1 dag bloeit.
De Dietes grandiflora is
afkomstig oorspronkelijk uit de Oostkaap en
KwaZulu-Natal (ZuidAfrika) en behoort tot
de Iridaceae (lissen/iris)
familie. Plaats de plant
op een zonnige of op
een plek waar het deels
zonnig is. Overwintering op een lichte plaats
bij minimaal 5°C.

5 – 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

